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স্ুহ্সি। 

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসখ অনুসারে এই নতুন পৃন্্তক প্রণয়ন করা হইল। 
ইহার প্রধান উদ্দেশ্য মেয়েদের গাহস্থ্য জীবনের জন্য প্রস্তৃত করা এবং সুগৃহিণীরংপে 
গাড়ি্া তোলা । জ্ঞানের দিক হইতে নায়ীর় শিক্ষা ও পুরুষের শিক্ষা একর হইতে 
বাধা নাই কিন্তু মেয়েদের আবার ঘর সামলাইতে হয় এবং দেশের ভাবষ্যৎ নাগারকদের 
তাঁহারাই মানুষ করেন । তাই উহার জন্য বিশেষ শিক্ষার দরকার একথা আজ সকলেই 
স্বীকার করিতেছেন । সাধারণ পাঠ্যসচত্বর অন্তগ'ত হইলেও এই বিষয়টি অধ্যয়ন 
কাঁরয়া মেয়েরা যাহাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অনুপ্রবেশের স্রযোগ পায় সোঁদিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই এই গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রষার পাঠাসূচখ প্রস্তুত করা হইয়াছে। 

আমার অনান্য পছস্ককের ন্যায় এই প:ভ্তক প্রণয়নেও অধ্যাপক ডঃ মনোরঞ্জন দের 
সাহায্য পাইয়াছি। আত অন্প সময়ের মধ্যে লেখা ও ছাপার কাজ শেষ করিতে 
হইয়াছে । সুতরাং ভুল-্প্.ট থাকা অসম্ভব নয় ॥ যাহাদের উদ্দেশো এই পান্তক রচনা 
কয়া হইল তাহারা উপকৃত হইলে স্বশ্রম সাক হইবে । 
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সূচীপত্র 
॥ প্রথম পত্র॥ 

প্রন জ্সপ্র্যাজ £ গৃহ-সংকান্ত আলোচনা 

পারবার এবং উহার গৃহের প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা 
ও আথিক অবস্থার ব্যান্তগণেয় জন্য, বাসম্ছান নির্বাচন ও পাঁরকল্পনা, 
গৃহের অভান্তরীণ সঙ্জা ও বর্ণ-পাঁরকঞ্পনা £ আলপনা, পঃম্পাবন্যাস। 

ন্িতভীস্ ভহঞ্তাজ্স £ সুগৃছিণশ 

৬ গরণৃহণধর দৈনশ্দিন কাজের পাঁরকজ্পনা ও কমপপক্ধাত। হের যত ১ 
পারচ্ছ্তা, ধাতু £ তামা, 'পিতল, লোহা, রূপা, আযলহামনিয়ম, 

এনামেল পান্রগুলি পারচ্কার রাখার সরঞ্জাম ও উপায়, আনন্টকারণশ 

ক'টপত্ঙ্গ-- উহাদের বিনাশ এবং নিয়ম্ণের উপায় £ মশা, ছারপোকা, 

উকুন, মাছি, ইশ্দুর, রূপালী পোকা, আরশোলা, উই।,.- 

ভ্ভীক্জ্র অঞ্্যাক্স 5 দেহসৌম্ঠব বাড়াইবার কৌশল এবং দুগ:ছিণণী 

পোশাক-্পরিচ্ছদের গুরুত্ব, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য, স্ী-পুরুষ ভেদে 

পেশা এবং ধাতু অনযায়শ পোশাক নির্বাচন, পোশাকের উপাদান 

1নবণচন, পোশাকের যত । 

চুজ্ডর্খ জঞ্যাজস £ পরিবারের উপমোগখ তন্তুসংক্রান্ত জান 

বাভন্ন তথ্তু এবং সাংশ্লোষক তন্তু সম্বন্ধে আলোচনা £ অকৃল্রিম বা 

প্রকীতজাত তন্তু প্রাণিজ তত্তু, কৃন্িম তস্তু, খনিজ তস্তু, 'বাভন্ন 

পদ্ধাততে 'বািভন্ন তস্তুর ব্ত্রধৌতি £ সাত ও 'লিনেনের ছাপা রাঁঙন 

বন্ত্র ধূইবার পদ্ধাত, সাদা পশমের বস্ত্র ধূইবার পদ্ধাত, ক্রিম রেশমের 

বস্ত্র ধুইবার প্রণাল?, সাদা কাপড়ের হলদেটে ভাব দূর করা ।, 

গ্ঞ্রওতম জঞ্খ্যাঙ্জ £ দেহতত্ব ও শারখরাবিদ্যা লম্বন্ধথয় সাধারণ জ্ঞান 

দেহের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ই নরবস্কালের গঠন, করোটি, 

মেরুদণ্ড, পঞ্জরা্থি, স্কম্ধ ও বাহ; শ্রোণীচক্র, পা, পেশী, রন্তু সংবহন 

২৫ 

5৫ 

৭৬ 
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তন্ত, ধেচন তন্ন, স্নায়তশ্ত্র বা নাভতম্ত, মান্তি্ক, অস্তঃক্ষরা গ্রান্থ, 

[পটুইটা'রি গ্রাণ্থি, গলগ্রাম্থ বা থাইরয়েড গ্রাম্থ, কটিগ্রাঞ্থ বা এাড্রন্যাল 

গ্রান্থ, যৌন গ্রন্থি, আগ্মযাশয়ের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি, প্যারাথাইরয়েড গ্রাম্থ, 

কয়েকটি অতাবশ্যক গ্রাম্থ, স্বাস্থ্য 8 বায়ু--উহার গঠন, আবশহষ্ধ 

ও বায়্সণ্চালন, জল £ উহার উৎপাত্ত, আবিশৃদ্ধি এবং জল [শোধন । 

হই আপ্র্যাজস £ শিশুর ঘত্ত 

গৃহে শিশুর শ্থান, শিশুর সাধারণ ব্যবস্থাপনা, শিশুদের বৃদ্ধি ও 

বিকাশের ধারা, শিশুর ক্রমাবিকাশের উপাদান । 

গ্ীহম ধ্যান £ গহে অপুস্থ ব্যান্তর যত 

গৃহ-শশ্রুধার মূলনীতি, রোগখর সাধারণ যত্ব £ রোগিকক্ষ নির্বাচন, 

আসবাবপত্রের সংস্থান, আলোর বন্দোবস্ত, রোগিকক্ষে বায়ু সন্টালন, 
[শশ, প্রাঞ্চবয়প্ক ও বদ্ধ ব্যান্তদের শহশ্রুষা, রোগীর ওষধ, রোগীর 

পথা। 

অস্হ্ম জঅপ্র্যান্ £ সাধারণ সংক্রামক রোগসনচহ 

শিশুদের সাধারণ রোগসমূহ £ অপর্শঈীজনিত রোগ £ কোয়াশিত্তরকর, 

মাারাসমাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, আমাশয়, সাঁদ'কাশি, টনাঁসিলাইটিসঃ 

খোসপচিড়া, কী সংক্কামক রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞান £ আমাশয়, 

উদধাগয়, কলেরা, টাইফয়েড, ইলফ্রুয়েঞ্জা, 'ডিপথোরয়া, বক্ষযা, হাম, 

বসন্ত, প্রাতরোধমলক ব্যবস্থা 8 প্রাথথীমক অবন্থায় রোগ নিয়, 

স্বতন্লশকরণ, প্রজ্ঞাপন, নিরোধন, প্রাতিরোধ, অনারুমাতা, স্বান্থা-সংকরান্ত 

শিক্ষা । 

মনল্রজম অন্যান £ গে প্রাথমিক প্রাতীবধানের ব্যবস্থা 

প্রাথ্থামক প্রাতবিধান কাহাকে বলে এবং কোথায় প্রয়োগ কয়া হয়? 

প্রাথামক প্রাতাবধানকারিণগয় কর্তবা, বাশ্ডেজ £ গুটান ব্যাণ্ডেজ, 

ভ্রকোণ বাণ্ডেজ, মোন-টেল ও টি-ব্যাণ্ডেজ, গৃহে বিষাস্ত ওষধ সংরক্ষণ, 

প্রা্থামক প্রাতাঁবধানের আবশাক সরঞ্জাম । 

৯৫৩ 

১৬৮ 

১৭৮ 

১৯০ 

অন্শীলনা -" ১৯৫--১৯৯৬ 
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॥ দ্বিতীয় পত্র ॥ 
-শ্র্থম অন্্যাক্স £ সার্থক গৃহ-পারগালনা 

গৃহ-পরিচালনায় পারকম্পনা, সহযোগিতা, নিদেশনা এবং সমীক্ষার 

ভুমিকা । 

'ন্িভীক্ আধ্যাক্ £ আদর্শ গৃহ-পারচালিকা 

গৃহ-পারচালিকার গুণ ও ব্যবহার, পার্থিব, মানব ও অথ" প্রভৃতি বিবিধ 

সম্পদ পাঁরচালনা ও উহাদের ব্যবহার, সময় পাঁরকজ্পনা সংক্রান্ত 'নদেশ, 

কাজের পাঁরকনপনার গতর বিন্যাস, তাপ ও শান্ত সংরক্ষণের উপায়, 

অঙ্ছ-সণ্চালন হাস কারবার উপায়, অথ“সম্পদের পারচালনা ও বায়। 

কুতীষ্ম জহ্যাল্স ২ পারিবারিক সম্পদ পারিগালনা 

“ পারিবারিক বাজেট ও অর্থ-পারচালনা। জীবনকে যেভাবে গাঁড়তে চাই 

তার পদ্ধাতি, পারিবারিক খণ, পারবারিক অথ বিনিয়োগ, ব্যাঙ্কের 

সাহায্যে অথ" সয়, জীবনবীমা £ মেয়াদী বীমা, আজশবন বামা, 

বীমা করিবার সাবধা, 'প্রাময়াম রেট কীভাবে স্থির হয়? বিবাহ বামা, 

শিক্ষা-বীমা। বৃত্তি-বীমা, কোম্পানীর শেয়ার । 

শুজ্ডুর্থ ন্ব্যাঞ্স £হ পরিবারের জন্য তন্তু নির্বাচন 

তন্তু সম্বন্ধণয় জ্ঞান, পোশাক প্রস্তৃতি সংক্রান্ত দায়িত্ব, বস্্রাদ ধোওয়া 
ও পাঁরচ্কার করার পদ্ধাতি, শুত্ক ধোলাই ও কাপড়ের দাগ তোলা । 

শ্পপ্রিওহ্ম ভ্যান £ গৃহ-শযশ্রুধাকারণীরপে গৃহ-পারচালিকা 

উত্তম শহশ্রুধাকারণীর গুণাবলী, শহশ্রুযাকারিণণয় কর্তবা, রোগ-কক্ষ, 

রোগীর শধ্যা, গৃহ-পরিচালনা ও পাঁরবারক স্বাস্থ্য, ভ্ঞন্দানকারণ 

মাতার চাকৎসাগত যত্ব, শিশুর চিকিৎসাগত যত্ব, গৃহে অনুষ্থদের লক্ষণ 

চাঁনিবার উপায়, গ্রহে বঞ্ধ ও অশল্তদেয় যত্ব, দূর্ঘটনা, মচকানো, 

আঁম্মভন্ত, বেদনা, কাটিয়া যাওয়া, রন্তক্ষরণ, দাহ প্রাতাীবিধানের সাধারণ 

নিয়ম, 'বিজাতায় বস্তু প্রবেশ, জন্তু-জানোয়ার ও কাঁট-পতক্কের দংশন, 

কখটপতঙ্গের হূলাবদ্ধ করা, মৃধা ও অজ্ঞান অবশ্থার প্রারথ্থামক 
প্রাতাবধান। 



[1 1 ] 

ম্বহ্ি ভ্সহ্্যান্র £ শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পারগালনা পংক্ান্ত 
কার্ধস;চটা ... ১০১ 

শিশুদের পর্বেক্ষণ করা ও তাহাদের যত নেওয়া, শিশুর খাদ্য, জন্ম, 

শৈশব ও প্রা্চবয়সক কাল £ জাবনের প্রথম ছাদশ বৎসর, শিশুর যৌন 

চেতনা, যৌবনোদ্গম ও বাদ্ধ, কিশোর ও অপরাধ প্রবণদের সমস্যা, 

মানসিক স্বাচ্ছা এবং শিশুশিক্ষার মূল নীতি । 

সনগুঙ্ম আনধ্য্যান্জ £ ভাবা গৃহস্থদের পারিবারিক জণীবন-সংক্রান্ত 

শিক্ষা -*" ১১৮ 

ভারতীয় বিবাহের উদ্দেশা, বিবাহের প্রস্তুত, পাঁরবাঁরক জীবন শুরু, 

জাঁনতাদের দায়ত্ব, পারবারক জখবনে পারস্পারক সম্পক* পরিবার 

পারকজ্পনা ও ব্যাস্তগত স্বাস্থ্য, খাদ্যকে দেহের কাজে লাগানো £ 
পাচনতন্ত্র: পারপাক ও মেটাবালজম- । 

অননুশালনণ - ১৩৩--১৩৬ 
উচ্চ মাধ্যবিক পরীক্ষার প্রশ্পন্ত ০ ১৩৭--১৩৮ 



গৃহগরিচালন। ৪ গৃহস্ষা 
1701206 1+1917960706170 & 177 0106 বা21:51175 

গু শুনল পভ্র ঞি 





£. গুহসংক্রাস্ত আলো চন 
ভ্ম 

ন্লিতা (56805 ০0£ €]56 [70086 ) 

1. পাঁরবার এবং উহার গহহের প্রয়োজনীয়তা (81011) ৪17 165 ]7085108 
095৫9 ) 

থাদা এবং বস্ের পরেই মানুষ গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আদিম মানুষ 
ছিল চরমান। প্রকৃতির পাঁড়নে, হিংস্র মবাপদের অত্যাগারে এবং শিকারের সন্ধানে 
তাহাকে বারবার বসাঁত তুলিতে হইয়াছে । চধ্ৈব চরৈব- কোথাও স্থান্ির হইয়া বসার 
উপায় নাই। অআগ্ন ও পশু তাহার যাধাবর জীবনে প্রথম মাটির বন্ধন আনিয়া দিল। 
[শিকারের আঁনশ্চিত আহারের বদলে সে পালিত পশুর মাংস এবং দহখ্ধের উপর নিভ'র 
কাঁরতে শাখল । ধাঁরে ধারে চাষবাসও আয়ত্ত হইল ॥ অরণ্য সমতল করিয়া বসাতি 
গ্ঘাঁপত হইল । এইভাবে গৃহনিমণণের প্রথম প্রচেষ্টা শুর; হইয়াছিল। 

গহের প্রয়োজনীয়তা £ প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি ব্যন্তগত এবং কতগুলি 
সামাজিক কারণ গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। গৃহ মান্ষের অভাব-মভিযোগ 
টান । তাহার আব্রু রক্ষা করে এবং এইভাবে তাহার কতকগুলি ব্যাস্তরগত প্রয়োজন তৃপ্ত 
করে। তাছাড়া গহ ব্যান্তর সামাজিক প্রতিষ্ঠা বাড়ায় । তাহার বিবাহ ও পারিবারিক 
জশবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে। 

ভাঁজনয়া কাটলারের (1181718 ০8৮5)* মতে কতকগুলি মূল্যবোধ (৬৪10০3) 
ব্যাস্ত তথা পাঁরবারক জীবনকে সব'দা পারচালিত কারতেছে। উপযুন্ত বাসগৃহের 
মধ্য দিয়া এসব মূল্যবোধ তৃপ্ত হয় তাই মানুষ গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। 
গুহের মধামে যেসব মুল্যবোধ (০9106 ৮০1০১) তৃপ্ত হয় কাটলার উহাদের দশটি 
শ্রেণীতে ভাগ কাঁরয়াছেন ; যথা-_ সৌন্দর্য (9০৪15), আরাম (০০201011), স্রাবধা 
(০০7%৩110০৩), অবস্থান (1০০৪0102), স্বাস্থ্য (7০8111), ব্যান্তগত আগ্রহ (901501791 

1065155(3), নিরাপত্তা (52180), আবু রক্ষা (9018০), সৌহাদ্ণসূচক কাজকমণ 
(01101051010 ৪2001510155) এবং বায় হাস (০০010101715) | 

(১) সৌন্দর্য £ মানুষের মধ্যে একটি অনন্ত সৌন্দাপপাসা আছে। সে সদা 
তাহার পাঁরবেশকে সম্দরকারা রাখতে চায়। মানুষের পাঁর়িবেশের মধো গৃহই হইল 
সবচেয়ে নিকটতম বদ্তু। তাই উহাকে দীজাইয়া সে তাহার সৌন্দযে'র পিপাসা মিটাইতে 
চেষ্টা করে। 

(২) আরাম (০০০)101) £ আরামলাভের জন্য মানুষ বিশেষভাবে গৃহেক প্রয়োজন 
অনদ্ভব করে। | 

(৩) আর্ীববা (০7%৩019006) £ গৃহে আমরা নানারকম সুবিধা পাইয়া থাঁকি। 
প্রত্যেকে আমরা নিঙ্গ নিজ প্রয়োজনমত খাদ বস ও বিগ্রামের সববধা লাভ করি। 

শপ পপ শা ৮ 
সা আসি 

২ ৬11011010 75 ০001011 (1) 701500/91 800 7910119 1965 17 1076 080106 01৪ 

110706) 001176]1 0015, 901 840) 1947. 7. 6১ (2) & 16501011006 101 11010101118 

59111 171005106, ০017181 01170009 70011010165+ ৬০1. 9, [19101) 19415 ৮. 141-147. 



২ গহ-পারিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 

তাছাড়া সন্তানদের মানুষ করা, রোগ? ও বন্ধে ব্যন্তিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা গৃহেই 
সাবধাজনক । 

(8) অবস্থান 1০9০৪6100) £ গৃহের অবস্থানের উপর গৃহের সার্থকতা অনেকথান 
নির্ভর করে। ভাড়াটে বাঁড় হউক মার নিজ বাঁড় হউক গৃহানিবণচনের সময় 
নিম্মলাখত [বিষয়ের প্রতি দ.স্টি দিতে হয়- 

(ক) চারপাশের পারবেশ কিরুপ ? 
(খ) প্রাতিবেশশদের সাহচধ কাম কিনা ? 
(গ) কমকক্ষেত্র কতটা দরে? 

(ঘ) স্কুল-কলেজ ও হাটবাজারের কি সুবিধা আছে? নিজন্ব বাড়ি 
[নমণাণের সমর আব'র জানতে হয় 

(ঙ) বাড়ির ট]া'ক্সর পারমাণ কত ? 
(চ) ভবিষ্যতে উন্নয়ন্রে কতটা সম্ভাবনা আছে? 

(৫) স্বাস্থ্য (1168101) £ ব্যান্তর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের প্রয়োজন । মানুষ 
এখানে পযষ্টকর খাদ্য এবং উপযনন্ত বিশ্রামের সুযোগ পার । পাঁরবেশও স্বাচ্ছোর 
অনুকূল হওয়া উচিত । 

(৬ ব্যান্তগত আগ্রহ (১6150109] 11165719519) ৪ প্রত্যেক মানুষেরই কিছু-না- 

[কছ ব্যাপারে শখ থাকে । গৃহের অনুকুল পারবেশে এইসব শখের চচণ করা সব হয়। 
(৭) নিরাপত্তা (58151) £ গৃহ আমাদুদর সকলের মনে একটা নরাপতা স.স্টি বয়ে। 

গৃহের নাশ্চিত পারবেশে শিশুরা সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করে এবং এখানে তাহাদের 
সুশ্থ মানসিক বিকাশ সম্ভব হয় । রোগী এবং বৃদ্ধেরাও গুহেই নিজেকে নিরাপদ 
বোধ করে। 

(৮) আন্র রক্ষা করা (1120১) £ গুহ সকলের আনব রক্ষার সাহায্য করে। 

(৯) সৌহাদ্ণল;চক কাজকর্ম (1101.05110 ৪০6৬16০9) £ মানৃষমাতই অপরের 
সঙ্গ কামনা করে এবং অপরের সঙ্গে সৌহাদযলাভের আকাঙ্কষা করে। পরিবারের 
লোকেরা যখন একটি গৃহে একসঙ্কে বসবাস করে তখন সকলের মধে) একটা আবেগের 
সম্পক" স্থাপিত হয় ॥। তাছাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সৌহাদ গাঁড়য়া ওঠে । গৃহে 
এইভাবে নানা সৌহাদ্ণ স5ক কাজকম' চলে । 

(১০) বায় হাস (০০০1010) £ গৃহে বাস করিলে স্বভাবতঃই পারবারের ব্যয় 
হাস পায়। 

প্থবশর সকল দেশেই আজ খাদ্য-বস্রের সঙ্গে সঙ্গে বাসম্থানের সমাধানের চেষ্টা 
চলিতে. ছ। পিক্ষাপুর, হংকং এবং জাপানে বাসস্থানের উন্নততর ব্যবস্থা করিয়া 
[নয়ালাখত সফল পাওয়া গয়াছে £ 

(১) জনসাধারণের সামাজক সম্তোষাবধান ঘটিয়াছে ১ 
(২) শ্রামকদের উৎপাদন ক্ষমতা বদ্ধ পাইয়াছে 
(৩) জনসাধ।রণের স্বাস্থারক্ষার ব্যয় হাস পাইয়াছে ; 
(6) সাধারণের আর বৃদ্ধ পাইয়াছে। 

সবপ উন্নাতশশল দেশগুলির মতই আমাদের দেশও জনসাধারণের বাসগহহের 
প্রয়োজন সম্বন্ধে স্জাগ এবং সাধ্যমত এই প্রয়োজন 'মটাইবার চেঘ্টা করিতেছে । 



গংহসংক্রাম্ত আলোচনা ৩ 

2. বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা ও আক অবস্থার বান্তিগণের জন্য বাসগ্থান 
নিবণচন ও পারকভ্পনা (9০1606070. ৪110 13191010806 01 ৪. 19811610618] ৪০০01- 
17000901010 601 01666176170 900109-50011017010 19613) 

দরকারণ প্রচেষ্টী£ জীবনধান্রার মান অনুসারে আমরা জনসাধারণকে নিম্নবিত্ত, 
মধ্যাবত্ত ও উচ্চাবত্ত এই গতনাঁট 
শ্রেণতে ভাগ কাঁরয়া থাকি। 

্ শে 

চরিজিরেলের 

সরকার-প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে ; র 
বাৎসরিক £ ৰ 1 বারান্দা 

(১) ৭২০০ টাকা পযন্ত 1] ৃ 
আয়ের লোকেরা 'নিশ্নাবত্ত, ৰা শয়ন ক্ষ ৃ 1 

(২) ৭২০০ হইতে ১৮০০০ ! ্ । 

হাজার পযন্ত আয়ের লোকেরা 17 /1 রানার জান 
মধ্যাবত্ত এবং ূ ৃ ্ | ূ 

(৩) তাহার উধ্বে যাহাদের টি, ২ 
আয় তাহারা উচ্চবিত্ত। যাহার রা চা ূ 

১৯৫৪ সাল হইতে সরকার ৫7 দন গাসও শীগণার ূ দল ঈ 

কলিকাতার মত বড় বড় শহর" 177 ......5 
গুলিতে 'নয়াবত্ত:দর জন্য এক 

কক্ষাবাশিন্ট ফ্যাট 1নমণণের 

রান্নাঘর এবং একন্লরে একটি স্নানাগার ও শোচাগার আছে । 

'গ' গ্লেণশর ফ্লাট 

প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন ! এইসব ফ্যাট বাঁড়গুলিতে একটিমান্র শয়ন কক্ষ, একি 

চ্ছানের পরিমাণ ২৪০ 

ব্গকুট । এইরূপ ফ্র্যাটগ,ল গা" শ্রেণগভুক্ত (6০ ০8665079)। 

১৯৫৯ সাল হইতে মধ্যবিতরদের জন্য সরকারণ প্রচেষ্টায় একটু উন্নত ধরনের ফ্ল্যাট 

নির্সাণ প্রকজপ গৃহীত হইয়াছে । এই ফ্যাটগুিল বিভিন্ন আয়তনের এবং 'বাভন্ন 

মূল্যের । নিয়ে উহাদের বণনা দেওয়া হইল ঃ 

কক্ষেয় সংখ্যা স্থানের পারিমাণ 

( বর্গফ ) 

২ কক্ষাবাশিষ্ট ৩২৪।৪১৮।৭৪৩ 

২ কক্ষাবশিষ্ট ৩৩$'৪২৪ 

২৩ কক্ষাবাঁশন্ট ৪২৪1৬০০1০০9 

গলা 

' (হাজারে) 

২১ হইতে ৫৩র মধ্যে 

২২৩২ 
৩১ হইতে ৬৭র মধ্যে 

এইসব ফ্র্যাটগল 'খ, শ্রেণীভুক্ত (8? ০51০891) । ইহাতে ১টি বা ২টি শয়নকক্ষ, 
একাটি বহু উদ্দেশ্যে বাবহাক়ের জন্য ঠনিমি'ত কক্ষ (19101901095 19010), রান্নাঘর ও 

খাবার জায়গা এবং ঈনানাগার ও শৌচাগার খাকে । 



৪ গূহ-পরিচালনা ও গৃহ-্শত্রুষা 

উচ্চাবত্তদের জন্য আবার বিলাস কক্ষ 10015 91091011691) নিমণণ করা হইতেছে। 
এইসব ফ্ল্যাটগ্লি 'ক' শ্রেণীভুস্ত (4৮ ০৪০৪০1১)। ইহাতে গ্যারাজ ও ভৃত্যদেরও 
থাকার ব্যবচ্থা থাকিবে । 

ধক" শ্রেণীীভুন্ত ্ষ্যাট 

কক্ষের সংখা চ্থানের পারমাণ মূল্য 

(বর্গফুট ) 
২ কক্ষাবাশিষ্ট ১০৮০ ১,২৬,০০০ টাকা 
৩ কক্ষাবাশম্ট ১১৯৭৫ ২৩০,০০০ টাকা 

বাসগৃহ 'নিব্ণচন £ আমাদের দেশের শহরাণলে 'নিগ্নাবত্ত শ্রেণীর লোকেরা বাসগাহ 
নিবশচনের সময় নিয়ীলাখত স্থবিধাগ্ীলর কথা চিন্তা করে_ 

(ক) সাধারণের ব্যবহাষ" অবশ্য প্রয়োজনদয় দ্বব্যাদি (811০ 00110195), যথা-- 

(১) 'বিদহাতের স্াবধা*'আছে কিনা ; 
(২) পানগয় জলের স্াব্ধা কিরূপ ; 
(৩) নদ'মা এবং অনাময় ব্যবস্থা (98111191101) উন্নত কিনা । 
(খ) সামাজক সুযোগ-সুবিধা সমৃহ (9011969) কতটা । 
(১) পথবাটের সুবিধা কিরূপ ঃ 
ই) দোকান-বাজারের সুবিধা কতটা ; 
(৩) শিক্ষার সুযোগ আছে কিনা [ানগ়াবন্ত লোকেরা স্কুলের শিক্ষার উপর 

জোর দেয়, পরম্তু মধ্যাবন্তরা কলেজায় শিক্ষা এবং অন্যান্য বৃত্তি শিক্ষার কথাও চিন্তা 
করে।]; 

(9) চিকিৎসার সুবন্দোবস্ভ আছে কিনা অর্থাৎ ডাক্তার, ওষুধের দোকান, হাসপাতাল 
1কংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুযোগ হগবিধা আছে কিনা । 

(গ) উপরোন্ত স্থবিধাগুলি ছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা গৃহ 'নিবাচনের সময় 
আবর কিছ: স্বাচ্ছদ্দ্ের (21161510165) কথাও চিন্তা করে, ধেমন- 

(১) বাড়িটি কোন: মুখী? আমাদের এই বাংলাদেশে পুব-ও দক্ষিণ দুয়ারী 
বাঁড়ই সবচেয়ে ভাল ) 7. 

(২) নিকটে কেন খেলার মাঠ, খোলা জায়গা অথবা পার্ক আছে কিনা ; 
(৩) সনেমা, থিয়েটার অথবা অনা কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদের সুবিধা 

আছে কিনা ॥ 
উচ্চাবন্ত পারবারের লোকেরা গৃহের স্থান নিবাচনের সময় যেসব বিষয় চিন্তা করেন 

সে্গ্ীল এই £ 

(১) জমির পরিমাণ যথেষ্ট কিনা এবং উহার আকৃতি শ্ুশ্দর কিনা ; 
(২) জমিটি কোন: দিকে মুখ কাঁরয়া অবস্থিত ; 
(৩) জাম উন্নয়নে কিরূপ খরচ পাড়বে; 
(৪) জল 'নিকাশের স্ুবন্দোবস্ত আছে ফিনা ; 
(৫) জাঁমাঁট কি ভরাট ; 
(৬) রাষ্তাথাটের দুরত্ব কতটা; পথঘাট মোটর চলাচলের উপযোগ? কিনা । 



গৃহ্সংক্রাস্ত আলোচনা 

(৭) জল, গ্যাস, 'বিদযাং, জলবাহিত প্রণালী এবং টেলিফোনের সুবিধা পাওয়া 
যাইবে 'িনা ; 

(৮) নিকটে পেট্রোল পাম্প আছে কিনা ; 

01
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(৯) প্রতিবেশীরা কোন শ্রেণর; তাহাদের আথিক ও সামজিক মান কিরূপ ? 
(১০) এতদ্বাতীত সকল রকম সামাজিক নুযোগ-ন্ুবিধা ও স্বাচ্ছন্দযের কথাও তাহারা 

চিন্তা করেন। 



৬ গৃহ-্পারিচালনা ও গৃহ-শশ্ুষা 

বাসস্থান পারকঞ্পনার মূল নীতি মানুষ যখন একটি বাসম্থানের নকশা 

(99180) বা পাঁরকজ্পনা (012010178) গ্রহণ করে তখন সে তাহার কতগহাল আকাক্ক্ষা 

বা মূল্যবোধ পাঁরিতৃপ্ত কারতে চায়। বেয়ারের (8০567)*-মতে এই মূল্যবোধ হইল 

নয়টি । গুরত্ব অনুসারে সাজাইলে উহারা হইল অর্থ বাঁচান (6০০০7), পরিবার 
কোশ্দ্িকতা (0115 ০6101001510), দৈহিক গ্বাস্থা (010591521 1062110), সোন্দধ" 

(865075005), অবসর (151579), সাম্য (60081165), স্বাধীনতা (6690011), মানাসক 

স্বাস্থ্য (00017151 1162117) এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা (5০9০191 651901151)10161)1) । অর্থ 

বাঁচাইবার জন্য জমির দাম এবং 'নিমণণ খরচের 'দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রত্যেক 

পাঁরবারই আথিক সামর্থোর মধো গৃহ নিবণচন করিবেন । 

নিমনাবত্তদের আর্ক আয় এতই সীমাবদ্ধ যে গৃহের নকশা রচনার সময় তাহারা 

কেবল কোন মতে দিন ষাপনের জন্য একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। অধিকাংশ ক্ষেতে 

একট মান্ত কক্ষ থাকে এবং উহাকে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে রান্নার 

একটু জায়গা এবং স্নানাগার ও শোৌচগারের ব্যবস্থা থাকে । 

মধ্যাবিত্রা পারবারকৌন্দ্রক গুহপারিক্পনার চেষ্টা করেন। গৃহের প্রত্যেকের 

জনা স্বতন্ত্র শয়ন কক্ষের ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না বটে তবে সকলেই 

যাহাতে আরামে বসিয়া নিজ 'নিজ কাজ কাঁরতে পারে এবং একত্রে গল্পগঃজব করিতে 

পারে সোঁদিকে দ:ঘ্টি দেওয়া হয় । সাধারণতঃ এইরূপ গৃহে অন্ততঃ একটি বা দুইটি 

শয়ন বক্ষ, একটি বস'র ঘর, রান্না ও খাবার জায়গা, স্নানাগার ও শৌচাগার থাকে। 

পরন্ত 'বিভ্তবানরা গৃহপরিকজ্পনার সমন পরিবারের প্রয়োজন এবং আরামের দিকে 

বিশেষ দস্টি দেন। তাছাড়া বেয়ারের (3০১০) নয়াঁট মূল্যবোধও তাঁহাদের পারি- 

কল্পনায় কমবেশন প্রাধান্য পায় ৷ প্রথমেই তাহারা সমস্ত গৃহকমেরি একটি তালিকা 

প্রদ্তুত করেন । তালিকায় যেসব কাজ দ্ছান পান্ন তাহা এই £ 

(১) আমোৰ-প্রমোদজানিত কাজ ; 

(২) গৃহকর্ম+ যেমন- রানা করা, বান মাজা, কাপড় কাচা, ধোওয়া ও হীস্তি করা, 

সেলাই করা ইত্যাদি কাজ ; 

(৩) ব্াান্তগ্ত কাজ, বিশ্রাম ও নিদ্রা ! 

(8) উপাসনা ; 

(&) [জাঁনসপন্র মজুত করা। 

উপরোন্ত সমস্ত কাজের জন্য নিদি্ট কক্ষ বা স্থান থাকে। 

৮. (03101 চু, 36951 710009116৮৯ 175011091 ঞ7915515. তিতা ০]: 7105 

1৬12০101112 001707১9195 1958, [শা 17471272. 
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1বাভন্ব কক্ষের আয়তন £ 
বৈঠকখানার আযরতন-- ১২, * ১৬ 

১৪১২১, 
১৪১২৪ 

শয়নকক্ষের আর তন -- ১ ১২. 
১২ ১৯১৪ 

থাবার ঘরের আয়তন-_ ১২১৮১৯২ 

বসার ঘরে খাবার জায়গায় 

আয়তন-- ৮ ১১৯২ 
রালাঘরের তায়তন-_ ৮1১ ১১২ 

ভাঁড়ার ঘরের আয়তন-- ১০ ৮১২. 
একাধিক গ্নানাগার ও-_ | ৫" ৯৫৭. 

শৌচাগার ৭৯৮ 
ভৃত্যদের জন্য নাদ্ট কক্ষ 

গ্রামাঞ্চলের আধবাসধণদের গহের গ্থান ির্বাচন £ গ্রামালের আঁধবাসণর। 
সাধারণতঃ স্কুল, হাসপাতাল, পুলিশ ফাঁড়, ব্লাস্তাঘাট, বাস চলাচল, খেলার মাঠ, 
খোলা জায়গা এবং কমিউনিটি সেন্টারের সুবিধা দোখিয়া বাসম্থান নিবণচন করেন । 

তাহাদের গৃহপাঁরিকজ্পনায় বসার ঘর, শয়ন কক্ষ, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ইত্যাদি ব্যতীত 
বারান্দা, খানিকটা খোলা জায়গা, গোশালা ইতাযাদিরও বাবন্থা থাকে । 

সরকারী সমণক্ষায় দেখা গিয়াছে ষেপব গৃহ মজবুত. স্বাস্ছ্যপ্রদ, আিক সামথোর 
মধ তৈরাঁ করা সম্ভব, 'ন্রাপদ ও বাড়ির লোকেদের আর; রক্ষা করে. ধম“ 1ধম্বাসে বাধা 
দেয় না সেই সব বাসস্থানই গ্রাম বাসধদের নিকট গ্রহণযোগা ॥ ১৮ 

4. গৃহের অভ্যন্তরীণ সভ্জা ও বণ-পারকল্পলা 
(10021$01 06901911010 2110 ০91091011 50161165) 

শিল্প-সঘ্টি মানুষের এক সহজাত প্রবণ । এই প্রবৃতির প্রেরণা মানুষ হাতের 
কাছে যাহা পায় তাহাকেই স্থন্দর কাঁরয়া তুলিতে চেণ্টা করে। কুন্তকার মাটির গায়ে 
কয়েকটি আঁচড় কাটিয়া সুন্দর ঘট-পট ছ্য়োর করে, চন্রকর কাগজের গায়ে রেখা টানিয়া 
দৃছ্টিধূর চিত্রাঙ্কন করে, ছতোর কাঠ কাটিয়া চমৎকার আসবাব তৈয়ারণ করে, স্থপতি 
পাথর খাঁদিয়া মতি গড়ে ; মানুষের স্বভাবই হইল আত সাধারণ জিনিসকে সুন্দর 
কারয়া তোলা । যে গৃহে আমদ্রা বাস করি আমাদের পরিবেশের মধ্যে সেই গৃহই হইল 
সবচেয়ে পরিচিত এবং নিকটতম বস্তু । এবটুখাধন প্রসাধনের পাহায্ উহাকে সুষ্দর 
কাঁরয়া তুলিতে পাঁরিলে সমন্ত জীবনযান্্রা মনোরম হইয়া ওঠে । 

গৃহসজ্জা কারুশিজেপের (06 215) অন্তগতি নয়। চচিন্তাঙ্ছন, সম্ছঈত কিংবা 
সাহত্য রচনা, স্থাপত্য বিদ্যা ইত্যাদি সকলই কারুশজেপর অস্তগ'ভ কেননা এই সব 
ক্ষেত্রে শিল্প শিল্পীর অন্তরের অনুপম সৃচ্টি। পরন্তু গৃহসজ্জা আলঞ্কারিক শিপ 
(৫6০01311৩01) বাঁলয়া গণ্য । কারহীশল্পের ক্ষেত্রে শিজ্পবন্তু স্বয়ংসম্পূণ অথণং 
উহা আপনাতে আপাঁন পূর্ণ । দর্শকের লক্ষান্থছল এ শিপ । অ'লগ্কারিক 
শিজ্পের উদ্দেশ্য সম্পর্ণে পৃথক-। শিল্পী এখানে নতুন জিনিস সূন্টি করেন না, 
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অপরের সৌন্দর্য ফ;টাইয়া তুলিবায় জন্য উহাতে কতকগুলি আলঙ্কাফ়িক বচ্তু সংযোগ 
করেন মান্ত। এই বস্তুগুলি সুন্দর বটে তবে উহাদের উদ্দেশ্য অন্য বস্তুর সৌন্দধ' 
বাড়ান। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে একজন চিন্রকর অনেক চিন্ত আঁকতে 
পারেন এবং প্রত্যেকাট চিন্রই হয়ত শিল্প 'হসাবে অতু লন"য় কিন্তু তাই বলিয়া একটি 
ক্ষুদ্র কক্ষে এরূপ অনেক চিত্ত রাখলে স্বভাবতঃই কক্ষের সৌন্দষ ব্যাহত হইবে । শুধু 
চিত্ত সাম্নবেশের ক্ষেত্রে নয়, আসবাবপল্লের নিবণচন, পহজ্পাঁবন্যাস, পদণর রং নির্বাচন 
ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই গৃহ-প্রসাধনকারণীর নিকটে গৃহই হইবে মুখ্য বস্তু এবং গৃহের 
সোন্দষ" বাদ্ধর জন্য যাবতীয় অলঙ্কার সংযোগ করা হইবে উহারা সবর্দাই গোণ ভূমিকা 
অবলম্বন করিবে । 

আলংকারিক িজেপর মুল নখাতি £ কারুশজ্পের সঙ্গে প্রভে)ক আলঙ্কারক শিজ্পের 
একটি ব্যাপারে 'বশেষ সাদৃশ্য পাঁরলাক্ষিত হয়। উভয়ের মূল নশীতগুলিই এক। 
কারুশিলে্পের মতই অলঙ্কার শিছ্েপের মূল নখতি হইল পাঁগউ- সঙ্গতি (01001 0:02) 
সামঞ্সা (১81010০), সমন্বয় (11210770017), ছন্দ (01750)09) ও গুরুত্ব (61010106915) । 

এই পাঁচাটির সমাবেশ না ঘটলে প্রত্যেক শিজ্পসজ্জাই বাথ" হইয়া যায় । 

(১) লঙ্কাত (19109101090) £ দুইটি জিনিসের পাব্স্পরিক সম্বম্ধের মিতা বা 
মিলনের নামই সঙ্গীত । এই 'মিন্রতা পণের সঙ্গে অংশের কিংবা অংশের সঙ্গে অংশের 
মধ্যেও সংঘাঁটিত হইতে পারে। গৃহ-প্রসাধনে এই সম্গতি বা 'মন্্তা রক্ষা করিয়া 
চলা উাঁচত। 

(২ সামঞ্জস্য (991800) £ কার্শিঞ্পের ক্ষেত্রেই হউক কিংবা আলঙ্কারিক 
শিজ্পের ক্ষেত্রেই হউক শিজ্পবস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব থাকিলে সমস্ত জিনিসটির 
সোন্দর্য যথাযথ ফুটিয়া ওঠে না। গৃহ-প্রসাধনের সময় যখন আসবাব বা অনান্য বস্তু 
সমাবেশের বাহল্যে সমগ্তভ মনটা একাদকে ঝখাকয়া পড়ে তখন তাহার বপরীত অংশে 
[কিছ রাখিয়া কক্ষের ভারসাম্য রক্ষা কারতে হয় । এই ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য 
সর্বদা যে দুই দিকে একই মূলে।র বা একই ওজনের বস্তু সমাবেশ কারতে হইবে 
এইরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই । দুই দিকে দ্রষ্টার মনোযোগ আবষণের জন্ঠ 
একাঁদকে ভার বস্তু এবং বিপরীত 'দিকে ক্ষদ্র ক্ষুদ্র বস্তু সমাবেশ কাঁরয়াও এই 
সামঞ্জস্য রক্ষা করা ষায়। সামঞ্জসা রক্ষার দুই জাতীয় দণষ্টান্ত পাওয়া যায়-_ 

(ক) চাক্ষ.ঘ বা প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য (00031 0%19009 ) 
(খ) অপ্রতাক্ষ বা সস্তরের সামঞ্জস্য (101012)91 0921200 ) 
চাক্ষুষ সামঞ্জস্য (2011081 0%1811০6) £ কেন্দ্র স্থির রাখিয়া দুই দিকেই ঘাঁদ সমান 

গুরুত্বের জিনিস রাখা যায় তবে তাহাকেই বলে চাক্ষুষ সামজন্য। যেমন একটি 
টোবিলের উপর কেন্দ্র ঠিক কাঁরিয়া সমান দররত্ব বঙ্গায় রাখিয়া যাঁদ একই নকশার সমান 
মাপের সমান ওজনের দহ ফলদান? সাজান হয় তবে উহাদের আমরা চাক্ষুষ 
সামগ্জস্য বালব। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুই দিককার বস্তুর গর,ত্ব সমান দেওয়া 
হইয়াছে । 

অপ্রত্যক্ষ বা অন্তহের সামঞ্জস্য (01011079] 99191)06) £ গূহ প্রসাধনের বেলায় 
যখন সমান গুরুত্বের জানিস দিয়া ঘর না সাজাইয়া একদিককার প্রসাধনে বেশী গুরত্ 
দেওয়া হয় ধাহাতে সাধারণের দ্টি এ দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং অন]দিকে সাদামাটা কিছু 
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রাখিয়া কক্ষের ভারসাম্য বজায় রাখা হয় তখন তাহাকে বলে অপ্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য । গৃহ- 
প্রসাধনে যাঁদও প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য রক্ষার রেওয়াজ চাঁলয়া আসিতেছে তবু এই প্রত্যক্ষ 
সামঞ্জস্যের নাত যদি সমচ্ভ বাঁড়টিতে মানিয়া চলা হয় তবে তাহা নিতান্তই ছাঁচে ঢালা 
সাজ বাঁলয়া প্রাতিভাত হয়। ছাঁচে ঢালা একঘেয়ে বৈচিত্র্যহধন সজ্জা একঘেয়ে খাদের 
মতই 'বিরাস্তিকর। 

(৩) সমন্বয় (118110005) £ সমন্বয় শিজ্পতত্বের অন্যতম মৃূলনশীত । গৃহে 
শুধুমাত্র কতকগুলি দাম দামি 'জানস জড় করিলেই গৃহ-প্রসাধনের পক্ষে যথেন্ট 
উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে ভাবা ভুল। আলঙ্কারক শিজ্পের আসল কাতত্ব যাবতণয় 
সামগ্রীর একন্ সম্নিবেশে এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে সমম্বয় বা এঁক্য সাধনে । 

(8) ছন্দ (£175010) £ গৃহসজ্জার আর একটি লক্ষ্য হইল ছন্দ রক্ষা। এই 
ছন্দগাঁত বা ছন্দলশলা ঠিক কি [জানিস তাহা কথায় প্রকাশ করা বড় কাঠন। সঙ্গত ও 
নৃূতোর ছন্দ আমরা সহজেই উপলাধ্ধ কারিতে পারি । নানা 'বিচিন্ত ভম্গতে, নানা তাল 
এবং 'বরামের মধ্য দিয়া ছন্দ আপনাকে প্রকাশ করে । ছন্দের এই উচ্চ-নধচ গাতি, এই 
নতুনত্বই ছন্দের প্রধান আকর্ষণ । গাঁত (000৮০7167) এবং পুনরাবৃত্তি (67611009) 
হইল ছন্দের প্রাণ। 

চলিতে চলিতে ছন্দের গতি "স্থির হইয়া যায় । ইহার লাম যতি । যাঁতির শেষে 
আবার গতির পুনরাবৃত্তি ঘটে, অথণৎ গতির শেষে কিছুক্ষণ বিরাম, আবার গাঁত। 
গতি এবং যতি উভয়ে মিলিয়া ছন্দ। এই ছন্দ কারুশিজ্পে এবং প্রত্যেক আলঙ্কাঁরিক 
শিজেপই অনুভূত হয়। গৃহ-প্রসাধনের বেলাতেও উহার চিত্রসহ্গিবেশে, আসবাবপত্র 
সংস্থানে এই ছন্দ মানিয়া চলা দরকার। সমস্ত কক্ষে যত্গলি বস্তু সাজান হইবে 
একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং উহাদের মধ্যে পাঁরামিত ব্যবধান রাখিয়া চল। 
এই ধতির নিয়ম ম।ণিয়া চপিলে গৃহের কোন এক ্থানে দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া থ।কিতে 
চাহবে না। সমস্ত কক্ষাট যেন এবাট ছন্দে নৃত্য বারয়া উঠিয়াছে ঝৃলয়া মনে হইবে 
এবং কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চোখ নাচিয়া বেড়াইবে। প্রত্যেক বার 
যাঁতির পরেই একটি নতুন কিছু দেখার জন্য মন প্রস্তুতি হইয়া থাকে ॥ মাঝখানের এই 
যাঁত বা বিরাম না থাকলে এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর পার্থক্য অন:ভব করা যায়না 
এবং সৌন্দর্যবোধ পাঁড়িত হয় । ধতি আছে বাঁলয়াই বিভিন্ন বস্তুর সৌন্দ্য বিশেষভাবে 
উপভোগ করা যায়। 

(৫) গনরত্ব (2010109515) £ গৃহ-প্রসাধনের অন্যতম মূলনীতি হইল গুরুত্ব । 
প্রত কক্ষে একটি গুরুত্বপ্ণণ জিনিস রাখা প্রয়োজন, যেমন বসার ঘরে_একট কাপেন্ট 
1কংবা িভান, শয়নকক্ষে একটি আুদশ্য আসবাব বা একটি তৈলচিত্র, খাবার থরের 
টেবিলে একগুচ্ছ ফুল সাঞ্জাইয়া রাখলে গৃহে প্রবেশ করিবার পরে দষ্টি গিয়া এখানে 
নিবদ্ধ হয় এবং মন কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকে । এইভাবে প্রতি কক্ষেই কিছু কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ বস্তু সংযোগ বরিলে গৃহে একট সুন্দর গ্ুপর আবহাওয়া স-ম্ট হয় এবং 
গৃহ প্রসাধন সার্থক হইয়া ওঠে । 

অলঙ্কার শিল্পের মূল নশীতগুপি আলোচিত হইল । এইবার গহপ্রসাধনের 
কয়েকটি বিশেষ নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে! 



১০ গ.হ-্পরিচালনা ও গৃহ-্শতশ্রুষা 

উপরোন্ত নীতিগুঁলি কারুশিল্প এবং আলঙ্কারক শিজ্পের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য । 
ইহাদের স্মরণ রাখিয়া সব রকমের অলঙ্কার শিল্পের কাজে হাত দিতে হয় । তবে গৃহ- 
প্রসাধনের আবার নিজত্ব কতকগাঁল নয়ন রাহয়াছে। সেগুলি হইল বজন 
(511011181001), পুনরিন্যাস (1691120956116100) ও গোপন (০0100681216) | 

বর্ন ঃ গৃহ প্রসাধনের প্রথম সূত্র হইল বজ'ন। প্রত্যেক বাড়িতেই 'িছু-না- 
কিছ: প্রাচীন এতিহ্যমূলক 1ঙগনিস থাকে যাহার সঙ্গে বাড়ির লোকেদের একটা আবেগ 
জড়িত থাকে। ঘর সাজাইবার সময় তাহারা সচরাচর এইসব জিনিসগুলি বাদ দিতে 
চান না। 1কন্তুউহারা যদি কক্ষের সৌন্দধ্বাঁদ্ধর সহায়ক না হয় তবে নির্মম হস্তে 
এইসব জিনিসকে বন করিতে হয় । 

প॥নার্বন্যাস £ বরাবর একভাবে জিনিসপত্র সাজাইয়া রাখিলে প্রসাধন একঘেয়ে 
বলিয়া মনে হয়। তাই মাঝে ম।ঝে বাঁড়র জিনিসপত্র অনলবদল করিয়া সাজাইলে 
চোখের পক্ষে তৃষ্চিদায়ক হইয়া ওঠে । 

গোপন £ গৃহপ্রসাধনের তৃতীয় এবং শেষ নীতিটি হইল গোপন। গৃহের কোন 
গঠনগত ব্র€ট কিংবা দেন্য গোপন করা প্রসাপনকারণর অন্যতম দায়িত্ব । যেমন, ঘরে 
ভাঙাচোরা দেওয়াল থাকিলে ওষালপেপার দিয়া ডাকিয়া দিয়া, পুকাতন 1বংবা বাড়তি 
1সনিসগ:লি পদ্ণা শিয়া আড়'ল কাঁরয়া গৃহে অনাড়ম্বর সৌন্দ্ ফূটান যায় । বস্তৃতঃ 
ক বজন করিব, ফি গোপন কাঁরৰ এবং হাতের কাছে যে সব প্রসাধনসামগ্রগ রহিল 
উভাদের কিভাবে পুনবিন্যাস করিব তাহারই উপর নিভ'র করে গৃহপ্রসাধনের সাফলা। 

বণ-পারিকল্পনা (0০100 901)617) 8 গৃহ-প্রসাধনেও বর্ণ বা রঙ এক "বাঁশস্ট 
স্থান অধিকাব কাঁরয়া আছে। মানুষ ষে কোন প্রসাধনের মলা নির্ণয়ের প্বে বণের 
শান্ত তানুভব করে 1. শিশুরা অল্প বয়সেই বণের ছারা আকৃষ্ট হয়। মানুষের উপর 
বণে'র প্রভাব খধ বেশী । গানে সুর সংযোগ করিলে যেমন নতুন মূল্য পাইয়া উহা 
উদ্ভাসত হইয়া ওঠে, গহ-প্রসাধনে তেমাঁন উপযন্ত বর্ণীবন্যাস করিতে পারিলে উহা 
আমাদের মনকে আকষণ করে, চিতুকে প্রফুল করিয়া তোলে । কক্ষের মেঝে, দেওয়াল 
হইতে শর করিয়া আসবাবপত্র, পদণ, বত প্রভাঁতর রঙ: নিবাচনে মন্সিয়ানার 
দরকার । 

বজ্ঞানগদের মতে সধরশ্মির মধ্য সাতটি বণ" লৃকানো রাহয়াছে (৬19£%০7 )। 
এই সাতটি বর্ণ হইল- বেগুনী (৬101611, তংতে (7018০ ), নগল (3196), সবুজ 
(037061) ), হবিত্রা (6119), কমলা, (0181786) ও লাল (860) 'চিন্রশিজ্পারা 

এই সাতটি বণকে আবাব তিন শ্রেণীতে বিভস্ত কাঁরিয়াছে-(১) মূল বা শুদ্ধ বণ, 
(২ গোণ বা মিশ্র বণ এবং (৩) প্রান্তিক বর্ণ । 

(১) মূল বা শদ্ধ বদ? (১110215০০19) £ লাল, হলুদ ও নল এই তিনাঁট 
গুল বা শৃদ্ধ বর্ণ নামে পাঁরচিত, কারণ ইহার। অপর কোন বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন 
হয় না। 

(২) গোণ-বা মিশ্র বর্ণ (56০01091 ০০191) £ শদ্ধ বণণগুলির পরস্পরের 
ংামশ্রণে আবার তিনটি গৌণ বা মর বর্ণ উৎপন্ন হয় । যেমন, 

(ক) কমলা (হল.দ ও লালের 'নিশ্রনণে উৎপন্ন )। 

(খ) বেগুনী (লাল ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন )1 
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(গ) সবজ (নীল ও হলুদের মিশ্রণে উৎপন্ন )। 

৩) প্রান্তক বণ (00815 ০০101: )£ উপরোস্ত তিনটি শুদ্ধ বণ“ এবং 
[তিনটি মিশ্র বের সংামশ্রণে আবার ছয়টি প্রান্তিক বণ" উৎপন্ন হয়। যেমন, 

(ক) হলুদ ও লাল | হরিদ্রাভ-কমলা 
এ ও 
কমলা ) রস্তাভ-কমলা 

(খ লাল ও নীল রস্তীভ-বেগুনী 
চি ও 
বেগুনী নীলাভ-বেগুনী 

(গ) নীল ও হলহদ নীলাভ-সবুজ বা ত*তে 
চি ও 
সবুজ হারিদ্রাভ-সবূজ 

এইভাবে বিশ্লেষণ কাঁরলে দেখা যায় যে দৃধরাশ্মির সাতাট বণের মধ্ো তিনটি 
শৃষ্ধ বণ? তিনটি মিশ্র বণ“ এবং তে রঙট প্রান্তিক বণে'র অন্তগত। 

শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ £ স।তটি বর্ণের একন্ন মংযোগে শ্বেত বণ" উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত 
বণে'র অভাবে কৃষবর্ণ উৎপন্ন হয় । 

উষ্ণ বা উজ্জবল বর্ণ ( ৬/110 ০0190) £ শংদ্ধ বর্ণগুলির মধো লাল ও হলংদ 
এবং উহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত বর্ণগুলি উষ্ণ অথাৎ উজ্জঙল বর্ণ নামে পারচিত। 
পরন্তু নীল এবং নীলের মিশ্রণে উংপন্ন বণণগহীল শখতল বা 'সিপ্ধ বণ (০০০1 ০০1০৮) 
নামে পারাগত। শুদ্ধ নীল এবং নীলাভ-সব্জ (নীল ও সামানা হলুদের মিশ্রণে 
উৎপন্ন) বণ" দইাট সবচেয়ে 'স্নগ্ধ । কিন্তু নীলের সঙ্গেই যাঁদ আবার হলুদের পরিমাণ 
বেশী দিয়া হরিদ্রাভ-সবুজ বর্ণ প্রস্তুত করা হয় তবে উহা উজ্জল বর্ণে পর্ধবাঁসত 
হইবে। সাধারণতঃ উজ্জল বর্ণ আমাদের চোখ ঝলসাইয়া চক্ষৃকে পণীড়ত করিয়া 
তোলে এবং স্নিগ্ধ বণ“ আমাদের চক্ষু জড়ায়, অস্তর তৃপ্ত করে। 

বিজ্ঞানীদের মতে 'বাভন্ন বস্তুর 'বিভিন্ন বর্ণকে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা থাকে। 
বস্তু ঘষে বণণট আত্মসাং করিতে পারে না সেই বণ বস্তুর দেহে প্রাতিফাঁলত হয় । 
গাদাফুল সমস্ত বর্ণ পাঁরপাক কাঁরয়া ফেলে কেবল হারিদ্রা বণণট পাঁরপাক কারবার 
ক্ষমতা উহার নাই । তাই গাঁদাফুল আমাদের চোখে হলুদ দেখায় । যে বস্তু কোন 
বর্ণই আত্মপাং কাঁরতে পারে না উহাকে সাদা দেখায় এবং ষে বস্তু সব বণ আত্মসাৎ 
কারয়া বসে উহাকে আমরা কালো দেখি । শুদ্ধ মিশ্র এবং প্রান্তক বণণবর নানা 
অনহপাতের মিশ্রণে আমরা শতশত বণ“ দোখি। 

মিত্র ও বিবাদী বর্ণ £ বিভিন্ন বণের মধ্যে নানা জাতীয় সম্বন্ধ আছে। কতক- 
গাল বর্ণের মধ্যে মিত্রতার (11910901$ ) সম্পর্ক এবং কতকগুলির মধ্যে দ্বশ্ বা 
বৈপরীতোর (০০1/(788) সম্পর্ক বিদ্যমান । এই লম্পকণ অনেকটা সখত শাস্রের 

বাদী-বিবাদী সুরের মত। মিন্রভাবাপন্ন বণণলি পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে, 
আর বপরীত বণ্গুলি একে অপরকে বিদ্বেষ করে, একের প্রভাবের বিরুদ্ধে অপরে 
বরংদ্ধাচারণ করে। 



১২ গৃহ-্পারচালনা ও গৃহ-শ্রুষা 

[বিবাদী বণণগুলি পরস্পরের বিরোধিতা করিলেও বিবাদী বর্ণের সমম্বয়ে ও 
সম্মিলনে পরস্পরের বিবাদ তিরোহত হইয়া যায় এবং তাহারা একে অপরের পরিপূরক 
বালয়া গণ্য হয় । 

বণণচকে মান বাবোঁটি পাঁরপুররক বণ" দেখানো হইল । বিচক্ষণ শিঞ্পীরা বণের 
সাদ্শা ও বৈসাদৃশ্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া আপনার রুচিমত গৃহ প্রসাধন 
কার্বন । গহহপ্রসাধনে রঙের গযরূত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

মনের উপর বণের গ্রাতিকিয়া মনের সঙ্গে বণেক্প একটি নিকট সম্পক€ রহিয়াছে । 
একেকটি বণ" আমাদের মনে একেকটি ভাব জাগায় । নশচে কয়েকটি বিশেষ বণের 
প্রাতাক্রয়ার কথা বলিতোছি । 

সাদা রঙ? পাবন্ত্রভাবের প্রতশক । মনে নির্মল ও শুচিভাব আনে । সরম্বতশ 
শেতবরণা ও ম্বেতবসনা- কারণ তিনি অজ্ঞান দূর কাঁরয়া আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের 
আলো জ্বালান। 

লাল £উঙ রক্ক ও আগুনের বর্ণ। উভয়ই আমাদের জখবনস্বর্প। লাল রঙ 

মনে শান্ত সণ্চার করে ও কষে উদ্দীপনা জাগায়! তবে টকটকে লাল রঙ খুব উজ্জ্বল 
ঝলিরা গৃহসজ্জায় উহার বহুল বাবহার চলে না। 

হলুদ রঙ £ অনেক বাড়র দরজা-জ।নালা এবং দেওয়ালের বাহিরের দিকে এই 
রঙটি দেখা যায়। সং্রাশমর সোনালঙ রঙট হলুদেরই একটি মিশ্র বণ। যেকক্ষে 
সূষণলোক পরবেন করে না সেখানে হলুদ রঙের ফুল কিংবা পদর্ণ দিয়া সযণলোকের 
ছটা আনা যায় । 

নল হও £ আকাশ ও সমঃদ্রের রও । মনকে সতেজ, ধৃস্নগ্ধ ও নমল মাখতে 
[হাঘয করে । অনেকেই শয়ন কক্ষের পর্ঘদী ও বাঁতিতে নীল রড পছন্দ করেন । 

কমলা রঙ £ নাল ও লালের মিশ্রণে উৎপন্ন বণ । মনে আশা, উৎসাহ ও 
সৌহাদেএর ভাব জাগায় । বসন্ত খতুর উপযোগী «ই রঙাট । 

বেগুনী রও £ লাল ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন । বেগুনপ রঙ মনের উপর একটি 
নগর প্রাতকিদ্রা করে । গাহসত্জায় উহার সীমিত ব্যবহার চলে। 

সব;জ রঙ ঃ হলুদ ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন । মনকে সরস, সতেজ ও নবগন 
লাখে । আূতিশয় স্নিগ্ধ বর্ণ তবে সবুজের মধ্যে হলুদের ভাগ বেশ হইলে সবুজ রঙ 
উগ্ন হইয়। পড়ে। 

আলপন! 
গিরি 

বাংলার পল্লীজশীবনে একদিন যখন প্রাচুষ ছিল তখন রত এবং প্জা-অচনা লইয়া 
মেয়েদের দিনগহাল কাটিত। আলপনা প্রথমে বরতেরই একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল এবং 
লক্ষমীত ত, মাঘমণ্ডলের বত, তারাব্ুত ইত্যাদ সকল ব্রতেই আলপনা দিবার প্রচলন 
গল । আজকাল উৎসবে-মনষ্ঠানেও আলপনা দিতে দেখা যায় এবং ইহা ক্লমশঃ 
গৃহসজ্জ।র অক্ষ হইয়া দাঁড়াইতেছে। আলপনা শিক্ুপাট এক সময়ে লোপ পাইতে 
বাঁসয়াছিল। তারপব শকপাচার্য অবনান্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নম্দলাল বসুর চেষ্টায় উহা 
পুনরুদ্ধার কর" হইয়াছে । 



আলপনা ১৩ 

আলপনা কাহাকে বলে? সংস্কৃত “আলিমপন শব্দ হইতে আলপনা কথাটির 
উৎপাত্ত। মুল ধাতু লপ' কথার অর্থ শঁচত্ণ চরণ (০ 08101 ) নয়? উহার অথ: 'জেপন 
100 7185101 ) ॥ 

আলপনার উপকরণ বড় সামান্য । খানিকটা ভিজা আতপ চাউলের ও হইল 
আলপনার প্রধান উপকরণ । পাঁরৎকার বস্তুখণ্ড আঙ্গুলে জড়াইয়া লইয়া [পিটালর 
সাহায্যে মেয়েরা মাটিতে কিংবা দেওয়ালে যে ছবি আঁকে তাহারই নাম আলগলা। 

আলপনার উপকরণ £ চৃউলের [পিটুলই হইল আলপনার প্রধান উপকরণ এবং 
মেয়েদের আঙ্গুলে জড়ান বস্বখণ্ডটি তুলির কাঙ্গ করে। চালের পাঁরবতে" চকের গণ্ড়া, 
কিংবা '্জংক অন্যাইডের সঙ্গে গদ িশ ইয়া লইয়া চমৎকার আলপনা দেওয়া যায় এবং 
প্র অলপন। পিঃাঁলর আলপন,'য তুলনা স্থায়ী এবং উজ্জল হয় । 

আলপনায় রঙের ব্যবহার £ অনেকে আলপনায় শবাভন্ন রঙ বাবহার করেন। 
কালো রঙের জন্য কাঠ কয়লার গধড়ো, লাল রঙের জন্য লাল আবির, সব্জ রঙের জনা 
পাতার রস- সাধারণত [তঃ শিম, পাতার রস এবং বাদামী রঙের জন্য ইটের গ:ড়ো ব্যবহার 
করা চালতে পারে। রি 

বিভিন্ন দেশের আলপনা £ আলপনা বাংলাদেশের কোন নিজঙ্ব শিপ নন 

বাংলা দেশেই এই শিন্পাঁটর উৎপাত্ত হইয়াছল তাহাও জোর কাঁরয়া বলা যায় না। 
বস্তুতঃ ভ।রতের সবন্তুই আলপনার প্রচলন আছে এবং বাংলা দেশ হইতে শুক করিয়া 

উীঁড়ষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহায়াণ্টর, কেরল ইত্যাদি সমদ্র-তীরঝতশ দেশগীলতেই এই 
শিষ্পটি বিশেষ ভাবে উৎকষ লাভ কাঁরয়াছে। 



১৪ গৃহ-্পারচালনা ও গৃহশ্শশ্রুধা 

১". বাংলাদেশ £ সাধারণতঃ ব্রত, বিবাহাঁদ মঙ্গলকম” ও অন্যান আচার-অনষ্ঠানে 
আলপনা দেওয়া হইয়া থাকে। বংলাদেশে তরল ও শুভ্ক উভয় প্রকার আলপনা দিবার 
রীতি আছে । পিট্রাল গোলা দিয়া সচরাগর তরল আলপনা দেওয়া হয়। তাছাড়া 
শুকনো গণ্ড়ো, যেমন কাঠকয়লার গ5ড়ো, হলুদের গংড়ো, চাল ও খাঁড়র গধড়া, আবির 
ইত্যাদি দিয়া শুণ্ক আলপনা দেওয়া হইয়া থাকে। তাছাড়া ফল. কাটিয়া রেকাবিতে 
ফলের আলপন। ও বাভুন্ন ফুলের আলপুনা বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । 

'  ভঁডিষ্যা.ঃ উীঁড়ষ্যা অণ্চলে ধূলি ও কাদামাটির সাহায্যে আলপনা দিবার প্রচলন 
ছিল। উ়ষার এই আলপনা অধিবাংশ ক্ষেত্রে মৃ্নজ্প, ও চ্ছাপত্য শিজ্পের 
অন্তরণ্ত 1 উঁড়িবার মান্দরগুলিতে এ রাজোর আলপনার কিছ; কিছ নিদশন 
পাওয়া যায়। 

». গুঃজরাট £ গুজরাট অঞ্চলে আতাথর সম্মান'র্থে ভোজনের স্থানে আলপনা 
দেওয়া হয়। সেখানে ইহাকে বক্ষৌণল বা রক্ষরেখাবি বলা হয়। . 
২. দক্ষিণ ভারত : দাঁক্ষিণ ভারতে পিট্রুল ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলে শুকনো 
উপাদান যেমন, চাল, ডাল, িভিশ্ন মশলা ও শস্য আলপনায় ব্যবহার করা হয় । প্রথমে 

তহ টি 

দাক্ষণ ভারতের আলপনা (৯) 



আলপনা ৯৬ 

লোহার পাত কিংবা ডাইস কাটিয়া 'বাঁভল্ন নকশা তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। 

আলপনার ম্থানে এ ডাইস বসাইয়া রং মিলাইয়া 'বাভল্ন রং অথবা শস্য ছড়াইয়া দেওয়া 
হয়। তারপর এ&ঁ ডাইসাঁট তুলিয়া নিলে সুন্দর আলপনা আঁঙ্কত হয়। দক্ষিণ 

ভারতে আলপনা দৈন্ণান্দন গৃহসজ্জার একট প্রধান উপাদান । প্রাতাদন প্রভাতে 

গোবরমাটি দিয়া আঙনা নিকাইয়া পিট্ীল গেলা জল "দিয়া দাক্ষিণী মেয়েরা সাধারণতঃ 

দাঁক্ষণ ভারতের আলপনা (খ) 

জ্যামিতিক নকশার আলপনা আঁকে । আমাদের বাংলাদেশের মেয়েদের সাম্ধাগুদগপ 
জহালার মতই আলপনা আঁকা দাক্ষিণণ মেয়েদের নিতাকমের অস্তগত। 

আলপনার বাভন্ন স্তর ঃ$ আলপনার দুইটি স্তর রাহয়াছে-০১) একটি বরতের 
অঙ্গ হিসাবে, (২ আরেকটি মণ্ডন শিজ্পরুপে । 

(১) ব্রতের অঙ্গ 'হসাবে জালপনা £ ব্ুতের সঙ্গে আলপনার একটি ঘানম্ঠ যোগ 
আছে। কিছ কামনা কাঁরিয়া স্মাজে যে অনুষ্ঠান চলে তাহারই নাম বরত। মানুষ 
1িছ; কামনা করে এবং আলপনার মধ্য দিয়া সেই কামনার ছাব আঁকে । - নগচে এইরূপ 
কয়েকটি ব্রত এবং উহার জাঙপলারভযদা করিতেগছাং। য়মন্)১12 

গৃহ-্পার, 2. 



১৬ গৃহ-্পারিচালনা ও গৃহ-শহ্রুষা 

ভাদযাল ব্রত £ আমাদের দেশের একটি মেয়েলণ বত ভাদুলি। আত্মীয়-স্বজনরা 
জলপথে বিদেশে যায় । তাহাদের নিরাপদে ফিরিয়া আসার কামনা করিয়া মেয়েরা 

লক্ষপর ত্রতের আলপনা এবং চারপাশে আলপনার বাব নকশা 



আলপন। ১৭. 

ভাদহীল ব্রত করে। ব্রতশ্থানে ভাদালর মাত স্থাপন কাঁরয়া চারপাশে জোড়া নৌকা, 
নদ", সমদ্দ্র, কাঁটাবন, নানা হংস্্র জন্তু ইত্যাদি আলপনার আঁকা হয়॥। এইভাবে নানা 
[বিপদ আতবুম কারয়া জলপথে নিরাপদে 'ফ'রিয়া আসার ক।মনা আলপনায় ব্যস্ত হয়। 

লক্ষণ ব্রত মেয়েদের একটি খুব বড় রত। আমশ্বন-পাণণনার় যখন হেমন্তের শস্য 
ঘরে আসে তখন এই রতটি উদযাপন করা হয়। লক্ষমী হইলেন সন্পদ-, কল্য।ণথ ও 
শ্রীর দেবতা । লক্ষণীর রতের মধ্য দিয় মেয়েরা শস্য কামনা করে। লক্ষীর পদচিহ, 
পদ্ম, ধানছড়া তাই অলপনার প্রধান অক্র। শ্রী ও সম্পদ: ব্যতগত মেয়েদের মনে থাকে 
অলঙ্কার, আয়না, িরুনন ইত্যাদর কামনা । লক্ষমীরতের আলপনায় এইগ্লিও 
দেখা যায়। 

গাঘমণ্ডলের বলত £ পৌষের সংক্ান্ত হইতে মাঘের সংক্রান্তি পতি এক মাস 
ধারয়া এই ব্রতাটি চলে। মাধমণ্ডলের এতের মধা দিয়া সযেরি অভুদয় এবং আলো বলমল 
বসন্ত দিনগীলকে কামনা করা হয়। ব্রতকথায় চাঁদের সঙ্গে সখের পারিণয় এবং 
অবশেষে পৃত্ররূপে খতুরাজ বসন্তকে লাভের গপ আছে । পাঁথবীর সঙ্গে বসন্তের 
পাঁরণয়ের কাঁহনন দয়া রত শেষ করা হয়। মাঘমণ্ডলের রত বস্ততঃ সৃধ্লাডে 
উপাসনা । সূ ভারতের সবন্র নানাভাবে পাাীঁজিত। বোঁপক খাবিরাও আলো চাহ 

এই আলোর দেবতাকে উপাপনা কাঁরয়াছেন। এই মেয়েলী রবরতাঁটিতেও দেখি একই 
কামনা । শগতের কৃয়াসা যখন পুষে আবৃত করিয়া রাখে মেয়েরা তখন সুষলাভের 
জন্য মাঘমণ্ডলের ব্রত করে । সূর্য গোলাকার বলিয়া সযের প্রতীক হইল মণ্ডলাকার 
রেখাচিত্র । 

(২) মণ্ডনাঁশলপ হিসাবে আলপনা £ বতের কামনা আলপনা ছ?বতে প্রকাশ 
পাইত। শৃংস্তু আলপনা ক্রমশঃ ব্রত অনজ্ঠানের গণ্ডাঁ আতক্রম করিয়া শিক্পকাজ 
1হসাবে গহসজ্জার 'বাঁশঙ্ট উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এখনকার উৎসবে অনুষ্ঠানে 
আলপনা না হইলেই চলে না। 

আলপনা যা শুধুমাত্র কামনার প্রকাশ হইত তবে অন্নপ্তাশনের পিশড়তে যেমন 
তেমন করিয়া অশ্নের ঘট-বাটিগ্ধাপ্প আঁকিয়া দিলেই কামনা সফল হইতে পারত 1 'কস্ত 



১৮ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 

সঙ্গে সঙ্গে দেখি লতাপাতা, পদ্ম, সূর্যোদয়ের বিভিন্ন রূপক ইত্যাদি । এই সবের মধ্য 
দিয়া একটি শিজ্প রচনার চেস্টা প্রকাশ পায় । সমস্ত রকমের আলপনাকে মোট আটটি 
শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। 

মাঘ*”৬।লর প্রতের আলপনা 

(১) প্রথমে পদ্ম £ (২) লতামণ্ডন বা পাড় । পাড়ের মধ্যে মোচালতা, খুন্তিলতাঃ 
কলমিলতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ; (৩) গাছ, ফুল ইত্যাদি ; (8) নদনদণ, পজ্লগ- 
জাঁবনের নানা দৃশ্য; (6) পশ.পক্ষী, মাছ ও নানা জীবজন্তু; (৬) চম্দ্রুসূষণ 
গ্রহনক্ষেত ; (৭) নানা অলঙ্কার ও আসবাব ; (৮) পিশড়চিন্র । ঠ 

আলপনার এই সমস্ত পদ্ম কংবা লতা ইত্যাদির সঙ্গে বাস্তবের পদ্ম ও লতার কোন 



পৃন্পবিন্যাস ১৯ 

মিল নাই। নারীহদয়ের মধ্যে যে রসসন্টির অনম্ত ভাণ্ডার জমা রাঁহয়াছে সেখান 
হইতে এই 'ণজ্পাঁট যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষারত হইতেছে । আমাদের দেশের মেয়েরা নজ 
নিজ কল্পনা হইতে দেওয়ালে মেঝেতে এবং 'পিশঁড়তে এইসব ছবি আবিয়া যায় । 

আলপনার বৈশিষ্ট্য ৪ আলপনা কিন্তু কখনও খত হয় না। অবনধন্দ্রনাথের 
মতে ছেলে ভুলানো ছড়া যেমন মায়ের মনের স্বাভাবিক আঁভব্যান্ত, উহা কখনও 
ব্যাকরণ কিংবা ছন্দশাস্বের নিয়ম মাঁনয়া চলে না, আলপনাও তেমনি মেয়েদের কাঁচা 
হাতের আঁকা-বাঁকা রেখার একটি চিন্রমান্র, উহা কখনও জ্যামিতিক নকশার মত নিভুলি 
নয়। তবে এই অপু শিল্পীদের হাতের আঁকাবাঁকা আলপনায় যে স্বাভাবিক শ্রী ও 
সৌন্দর্য ফহটিয়া ওঠে তাহা সত্যই অতুলনগয় |. 

রি 
পুষ্পবিন্যাস ( 510০] 81191066210)61)0 ) 

১ পুথিবীর মধ্যে ফুলকে আমরা সবচেয়ে পাঁবত্র জানিস বাঁলয়া মনে কার। র্ 
এবং গন্ধ--ফুলের এই দুইটি প্রধান আকর্ষণ। পবিভ্রতা এবং সৌন্দযের জন্য 
ইহাকে আমরা দেবপুজার প্রধান উপকরণ কাঁরয়াছি। 

ফলের ব্যবহার £ বহাাদিন পরণস্ত আমাদের দেশে ফ.ুল দিয়া প্রধানত পুজা হইত। 
তবে মেয়েরা আবার অনেকে ফুলের গহনা কাঁরিয়া পাঁরত। বিবাহ প্রভাত উৎসবেও 
ফুলের ব্যবহার ছিল। তাছাড়া ঝরাফুল দিয়া ঘর সাজানো হইত । তোমরা জান যে 
গাছ হইতে অনেক ফল ঝাঁরয়া পড়ে। আবার ঝড়-বৃণ্টিতে অনেক ফুল নষ্ট হয় এবং 
ডালপাল' ভাক্গয়া 'গিয়া ফুলগাছ ক্ষাতগ্রন্ভ হয়। এসব ফুল পাতা নণ্ট না কাঁরয়া 
গ্রহসজ্জার কাজে উহাদের ব্যবহার করা হইত। তারপর ফুলের আদর বাঁড়বার সঙ্গে 
সঙ্গে গাছ হইতে ফুল তুলিয়া ঘর সাজান হইতে লাগিল । আজকাল বিবাহে, জন্মদিনে, 
শ্রাদ্ধ-বাসরে, এমন কি সাধারণ সভায় ফুল চাই । অবস্থাপল্ন লোকেরা অনেকেই বাড়তে 
একটু ফুলের বাগান করেন এবং ু'বধা না থাকলে বাজায় হইতে ফুল 'কানিয়া আনিয়া 
ঘর সাজান। পুম্পাঁবন্যাস আজ আলঙ্কারিক শিজে্পের ( 06০01911%০) অস্তগত। 
আলঙ্কারক শিঙ্গের বৌশিম্ট্য এই যে উহা অপরের সোন্দর্ বাড়ায়। সামান্য 
প.ঘ্পাঁবন্যাসের ছারা বান্তাঁবকই আমরা একটি কক্ষের সৌন্দধ' বহুগুণ বাড়াইয়া 
তুলিতে পারি। 

প্্পবিন্যাসের সাধারণ 'নিগ্রম (06100191 [110119199 01 10৬61 21121)2৩- 

0090) £ ছবির মত ফুলেরও রঙ (০০910901), রেখা রা গড়ন (11116), ছন্দ (110511)02) 
ও সমন্বয়ের (02191106) 'দিক আছে। . 

সপ পাট পিক 

(৯) প্রথমেই ধর রুঙের কথা । পুস্পবিন্যাসের সময় খেয়াল রাখিবে যে ফুলের, 
রঙাট যেন সকলের চোখে পড়ে। সমস্ত কক্ষটি আবার উহার চারি দেওয়াল, পদণ, 
আস্বাব ইত্যাদি লইয়া পৃজ্পীবিন্যাসের পশ্চাদ-ভুম রচনা করিতেছে । এই পশ্চাদ-ভূমির 
সঙ্গে 'মিল রাখরা ফুলের রঙ নিবণচন কর! যায়, কিংবা উহাদের কোন বিপরীত রঙের 
ফলও নির্বাচন করা যায় ॥ মোটের উপর প্পবিন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা ছন্দ কিংবা 
সমন্বয়ের পথ ঘাঁরয়া চাঁলতে পারি। 



২০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 

(২ ফলের অন্যতম বোশ্ট্য উহার রেখা । সব ফুলেরই রেখা অর্থাৎ একটি 
বিশেষ আকৃতি রাহয়াছে। তবে কোন কোন ফল, যেমন-_ম্যাগনো'লয়া রযাণ্ডিফ্রোরা, 
ডালিগ্না প্রকাণ্ড সযমুখী, জলপ্দ্য ইত্যাদির আকাতি আত জুন্দর। স্গাজাইবার সময় 

উহাদের আকৃতির প্রাধান্য দেওয়া উচিত। গচচ্ছাকারে না সাজাইয়া ফূলদানিতে এই 
জাতীয় দুই চারটি ফূল আলগাভাবে রাখিয়া দিলে উহাদের আকৃতি বেশ উপভোগ 
করা যায়। পরুন্তু গাঁদা, ফুকস, ডায়ানথাস ইত্যাদি ফল শ্তবকাকারে সাজানোর 
উপযোগী । 

৩) ফুলের ..তৃতার় বৌশঘ্টা- হইল উহার ছন্দ । পংত্পানন্যাসের সময় ফুলের 
স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখিতে হ হয়'অথণৎ গাছে উহারা যেভাবে ফ:ুটিয়া থাকে সেইভাবে 
উহাদের সাজান উঁচত। অবশ্য স্দক্ষ শিজ্পীর হাতে অনেক ভ্রু £টিই চাপা পাঁড়য়া যায়। 
যেমন, লম্বাবৃস্তের ফুলের জনা চাই লম্বা গড়নের পূষ্পাধার, বিল নীচু পংজ্পাধারও 
যাঁদ প্রশস্ত হয় তবে তাহাতে গ্লযাডওলাস, রজনগগন্ধা িংবা লাল সাজান চলে। 

বেল, যঃই, অপরাজিতা, শিউলী প্রভাত ফল জলে ভাসাইয়া সাজাইতে হয়। 

জলপপ্ম কিংবা শাল্ক জাতণয় যেসব ফুল জলে ফোটে তাহাদের জলে ভাসাইয়া রাখিলে 
একাঁদূকে যেমন টাটকা থাকে অন্যদিকে তেমনি ফুলের স্বভাবিক ছন্দ বজায় রাখা ঘায়। 

(৪) ছন্দের মতই পংস্পাঁবনাসে দামজ্প্যের নৃাণাঁত প্রতিফলিত হওয়া উচিত। 
উজ্জ্বলতম, উচ্চতম কিংবা দাঘণ্তম অথণত সবচেয়ে আকষণণীয় ফ লট কেন্দ্রে রাখিয়া 
উহার চারপাশে অন্যান্য ফূলগুলি বিন্যস্ত কারলে সাঃ্জসোর নখাঁতি রক্ষা করা 

সহজ হয়। 

(৫) সবশেষে স্মরণ রাখবে যে পুত্পবিন্যাসে সারল্যের নত অনুসৃত হওয়া 

বাগ্ছনীর। আগেই বলিয়াছি পূম্পাবন্যাস একটি আলঙ্কারিক শিল্পাবশেষ । অপরের 
সৌন্দয বাড়ানোতেই উহার সার্থকতা । ফু 'লদানিতে ফুল ঠাসাঠাসি করিয়া রাখলে 

সমগ্র কক্ষ ফুলের ভারে ভারাক্রান্ত বোধ হয় এবং প.জ্পবিন্যাসের আসল উদ্দেশ বার্থ 
হইয়া যায়। 

চ্ছান অনুযায়ী প;স্পাবন্যাস £ আমরা বাড়িতে সচরাচর ঠাকুর ঘরে, 'বঠকখানা 
ঘরে, শয়ন কক্ষে টোবলে ও বারান্দার কাণসে পূঙ্পাবন্যাস কাঁরয়া থাকি। 

ঠাকুর ঘর £ পূজার প্রধান উপকরণ ফুল। ফুলের বণ“ আমাদের মনে একি 

গভীর রেখাপাত করে। যেমন সাদা রঙটি পাঁবন্রতার ভাব জাগায়, লাল রঙাট জাগায় 

কর্মে উদ্দীপনা, হলুদ রঙুটি একাধারে জাগায় জানার ইচ্ছা (জ্ঞান) এ বং কমে প্রবত্তি। 
এইভাবে একেকটি রঙ একেকটি ভাবের প্রতীক হইয়া আছে। দেবতারাও আবার নানা 

ধরনের । মায়ের শস্ততে জগৎ চলে, মায়ের প্জায় তাই রাঙা জবা দরকার। শিব 
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আবার ভোলানাথ--সমস্তভ জগতের মালিক হইয়াও তিনি 'নজে কিছু করেন না। 

তাঁহার জন্য চাই সাদা দ্রোণ ফুল। সরস্বতী জ্ঞানদারিনগ__-জগতে জ্ঞান বিতরণ 

করাই তাঁহার কাজ! তাই সরস্বতগ পূজায় আমরা দিই পলাশ, গাঁদা এবং হলুদ রঙের 

যাবতীয় ফুল। সব্দা সাদা ফূল দিয়াই পূজার ঘরাঁ) সাজ।ন যায়! তবে কোন: 

দেবতার পুজা হইতেছে ভ্ঞাঁনয়া লইঞ্জা দেবতার প্রতীক ফুলটি আহগ দিতে হয়। 

পুজার বেদিতে ফৃল সাজান যায়, আবার মাটিতে ফুলের আলপনাও খুব জন্দর হয় । 

বৈওকখানা£ বৈঠকখানাই, পংদ্পাবিন্যাসের পক্ষে সবাপেক্ষা প্রশস্ত হ্থান ঝলিয়া 
গণা হয়, কারণ এখানেই আসরা আঁতাঘ-অভ্যাগতদের আপায়ন করিয়া থ।কি। 

পূজ্পিন্যাস স্বভাবর্তঃই কক্ষের সোন্দষণ বাড়াইতে সাহস করে । শখতের সময় নানা 
ম্রম্মী ফল, বষণয় অলপদ্ম, র্সনাশধন্ধা, প্লিডিওলান কিংবা লাল এবং গ্রীম্নে সুগন্ধ 
ফুল দিয়া বৈঠকখানা সাজাইবে । ৬, 

সাধারণতঃ কক্ষের মাঝখানে কিংবা সুন্দর একট কোণ বাছিয়া লইয়া ফুলদাঁনতে 

ফুল সাজান যায়। দেওয়ালে দেওয়ালে .ফ'লরানা টঙাইয়া তাহাতে ফুল ঝলাইয়া 

দেওয়া যায়। নাঁছু আধারে ফল ভাসাইয়া রাখাও মন্দ নয় । ্ 
শয়নকক্ষ ঃ শয়নকক্ষে ব্যন্তগত রই প্রাধানা প।ইবে। এখানে কোন সাবজনশন 

নিয়ম খাটে না। তবে উগ্রগম্ধের ফুল বর্জন করিয়া বেল, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, 
শিউলি ইত্যাদি মৃদু সুগন্ধি ফুলই শয়নকক্ষের উপযোগণ । 

খাবার ঘরের পত্পবিন্যাস £ খাবার ঘরে পত্তপাবন্যাসের গুরুত্ব খুব বেশী। 

প্রথমতঃ টোবলের উপরে একগুচ্ছ ফল সাজাইয়া পালে কক্ষটির শোভা বাড়ে, উপরন্তু 

উহা অন্তরের তৃপ্থিদায়ক ঝলিয়া ভোজনকে আরও আনন্দদায়ক করিয়া তোলে । খাবার 

ঘরে পুষ্পাবন্যাসের নিয়মগুলি মোটামুটি এই £- 

(১) এমনভাবে ফুল সাজাইবে যেন আহারের সময় টেবিলে মুখোগ্যাথ বাঁসিয়া 

কথাবাত4 বলিতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। 

(২) নীচু পুস্পাধারে ছোট ছোট ফুল সাজাইয়া ?কংবা ভাসাইয়া রাখাই খাবার 

ঘরের পক্ষে আদর্শ প্পবিন্যাস। কারণ এইভাবে ফ.ল রা'খিলে প্রতোকে প্রতোকের 
সক্ষে কথাবার্তা চালাইতে পারে। ৰ 

(৩) টেবিলের ঠিক মাঝখানটিতে ফুলদাঁন রাখিবে, ধাহাতে উহা প্রত্যেকের 
দুস্টিগোচর হয়। 

(৪) খুব বড় টেবিলে কোন ভোজের আয়োজন করিলে উল্লিখিত 'নয়মগ:ল 
পালনের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ সেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা না চালাইয়া সাধারণতঃ পার্্ববতাঁ ব্যান্তদের সঙ্গেই গঞজ্পগঃজব করে। 
স্থতরাং ঝড় টেবিলে রুচিমত ফুল সাজানো যায় । 
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ফলের বদল 'জানঙ্গ (58৮9068155 ) £ ফুল কম থাকলে ফুলের বদলে অন্য 

1জাঁনস দিয়া অনায়াসে ফলের অভাব পৃরণ করা যাইতে পারে ॥ ফুলের বদাঁল হিসাবে 

প্রথমেই পাতার নাম উল্লেখধোগা । এতগ্যতশত মোমবাতি, নানা রকমের মাটির ফল 

কিংবা স্ুশ্দর খেলনা ফলের সঙ্গে সাঙ্জাইয়া দেওয়া চলে। টেবিলের 'ঠিক মাঝখানে 

ফুল রাখিয়া দই পাশে দুইটি স্রন্দর মোমবাতি কিংবা একাঁদকে ফুল অন)দকে একটি 

ঝৃঁড়তে কৃষণনগরের তৈয়ারী কিছু মাটির ফল রাখিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায় । 

দেল ১৩ 

£ এত মা রা 5 ৮ লে পা ৮ রি 
১৬১৬ ৮২ তশপা লিন শ্বম রঃ 7 মিরা / ্ লা ॥ 

রা ল্পক পৃ ত ক ডা সঃ শীল ৬ এ ॥ র্ 

০৮ সি 2 রে ঠ নিশি 
কট 12-০5 রঃ নি এ ৪০ পিছ ও টিতে তাও পু ্ রঃ লি নথ প্র 1 

মি র্ টিতে ৮. এল হিপ ৩২০৯০ শত পা ঃ ্ বা এনৃনির ্ নখ কহ? টি াসস্ নর 1 পি ৬ রে ॥ //4 
হি ৮ শা 5 ৮1572 বে এ. 

রা ্ে ন ভিসি হ 0 লে চস্লি সমান রি £ ২1//1 
পা এ স্ক্্ 82857 পদে ১5 2 ১৫2 তি ৮ চাতিিছিএটি ৬ তি রাশ লও 17 18. 

টির - এও ধু 8 তত সি রা 8, ই. 5 ৮ 55 

দ,ইপাশে ক্যান্ডেল দিয়া ফুলের অভাব পূরণ করা হইতেছে 

ফুলের বদলি হসাবে কাগজ কিংবা প্লাস্টিকের ফুলের ব্যবহারও আজকাল ধাঁড়িয়া 

গিয়াছে । তবে উহারা প্রকৃত ফুলের সৌন্দর্য সঠন্ট কারিতে সক্ষম নয় । 

জাপানণ প্রথায় পঃত্পবিন্যাস £ জাপানগদের পম্পাবন্যাসের বোৌশিল্ট্য এই যে 

তাহারা পুদ্পাধারে তিনি শুর রচনা করিয়া ফুল সাজায় ॥ সবচেয়ে দীর্ঘতম কুলাঁটকে 

তাহারা কেন্দ্রে গ্থাপন করে। এই সর্বোচ্চ ফুলটি হইল স্বগের প্রতীক । দ্বিতাঁয় 
শরির উচ্চতা সবেণচ্চ ফুলেব তিন-চতুর্থাংশ পযন্ত । এইটি হইল মানুষের প্রতীক। 
তত+য় বা সবণীনয় ধাপটি দ্বিতীয় ধাপের ঠিক অধেক পথান্ত উচ্চ ॥ এই শেষোস্ত ভ্তরটি 
ধারত্ীর প্রতীক । জাপানীরা ফুল সাজাইবার সময় এইভাবে মাটি, মান:ষ ও তাহাদের 
সৃষ্টিকত্ঁকে স্মরণ রাখে । জাপানীদের পুজ্পবিনযাসের এই শ্তরবিভাগের সঙ্গে 

আমাদের উপাঁনিষদের লোকসংগ্থানের মিল দেখা যায়। উপাঁনষদের ভাষায় সষ্টির 



পুষ্পবিন্যাস তত 

সর্বপ্রথমে জড়েয় প্রকাশ অর্থাৎ মতণ পৃথিবী বা মরলোক। তাহাতে দেখা দিল 

প্রাণের স্পন্দন বা প্রাণলোক॥ প্রাণের দেবতা মানুষ, তাহার প্রতিষ্ঠা এই মত" 

পৃঁথবীতে । কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকে নাই, তাহার অভগপ্সা 

ছুটিয়াছে দ্যলোক অথাৎ অম:তের পানে । উপানিষদের এই তত্বকেই জাপানীরা 

তাহাদের পুষ্পীবন্যাসের মধ্যে ব্যস্ত করিয়াছেন! শুধু জাপান নয় সমস্ত প্রাচাদেশ 

জতড়ুয়া এইভাবে শি্পসাধনার সঙ্ষে জড়িত রাহয়াছে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ। 

.-1জ্বর্ণবা দ্যুলোক 

জাপানশদের পুত্পাঁবন্যাসের স্তর 

ব্প-সাধনার ভিতর দিনা আমাদের শিভ্পশীরা অরুপের সাধনাই করিয়া গিয়াছেন। 

পাশ্চাত্য মনগধীরাও আজকাল স্বীকার কারিতে শুরু কারন্নাছেন যে সমস্ত শিজ্রেপের 
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প্রেরণা আসে অতীন্দ্ুয়ের আভাস হইতে । এই আভাস যে পায় নাই সে শিজ্পের 

| . লী 7 

নীচু আধারে সাজান লাল 

টেকনিক আয়ত্ত কাঁরতে পারে কন্তু তাহার হাতে প্রকৃত শিজ্প ফোটে না 



ূ সগৃহিণী দ্িতীল্স অপ্যাক্স (& ৪০০৫. 11020 18106] ) 

1. গুহিণীর দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা ও কমপদ্ধতি 
(11210101100 2770 70100955170 0 0811% 01165 ০0 ৪. 10109 

1720091) 2 

গৃহকম” জুসম্পন্ন করার জন্য দুইটি জিনিস দরকার-_একটি সময় পরিকঞ্পনা এবং 
অপরটি এঁ পাঁরকজপনাকে কাজে রূপায়িত করা । “সময় পাঁরকজ্পনা দেখিয়া আন্দাজ 
করা যায় এক ব্যাস্ত কোন 'নাদণ্ট সময়ের মধ্যে কতটা কাজ সমাধা করিতে চায় ; 
যেমন, সকালে কতটা, বিকালে কতটা, সারাদিন অথবা সঞ্চাহে কতটা । -ছিভীয়তঃ, সময় 
পাঁরকজ্পনায় কাধণপরম্পরারও ইক্রিত পাওয়া যায় অর্থাৎ কোন- কাজের পরে কোন: 

কাজ করা হইবে তাহা জানা যায় ॥। কাজের একটি পাঁরকজ্পন থাঁকলে স্ময় এবং শ্রম 
বাঁচান যায় এবং নানা আনশ্চিয়তা ও অযথা উদ্বেগের হাত হইতে মানুষ মুক্তি পায় । 

সময় পরিকল্পনার সাবিধা £ সময় পরিকম্পনা থাকার কতকগল স্মবধা আছে, 
যেমন £ 

* (১) অনেক সমস্যা সম্বন্ধে অনেক আগে হইতে ভাবা যায়; 
(২) 'বাভন্ন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ থাকে এবং গতিদিন যে 

'নতানতুন পরিগতির উদ্ভব হইতেছে সহজেই সেই পাঁরাস্থীতির মোকাবিলা করা যায়; 
(৩) প্রত্যহের পাঁরকজ্পনা তৈরণ করা এবং সেই অনসারে কাজ করাটা অভ্যাসে 

পাঁরণত হয় ; 

(৪) পারিকজ্পনা অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস থাকিলে কাজে বেগ আসে এবং 
সহজেই দক্ষতা অজণন করা যায় এবং অন্য কাজের জন্য যথেষ্ট ফাঁকা সময় পাওয়া যায়। 

সময় পাঁরকল্পনার 'ভিত £ একটি উপয্স্ত এবং কার্ধকরগ সময় পর়িকজ্পনা করার 
সময় প্রত্যেক গৃহণীকে স্থির করিতে হয় £ 

(১) দিনে কতটা এবং 'কি কি কাজ করা হইবে; 
(২ সপ্তাহে কতটা এবং 'কি কি কাজ করা হইবে / 
(৩) বিশেষ এবং খতুর কাজগুল দন অথবা সপ্তাহের কাজের মধ্যে কিভাবে খাপ 

খাওয়ান সন্তব ; 
(৪) কোন: কাজ করার পক্ষে কোন: সময় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ? কতকগহলি দৈনিক 

ও সাপ্তাহিক কাজ আছে যেগাঁল ঠিক বছরের পর বছর একইভাবে চলিতে থাকে কিন্তু 
ধাতুর বিশেষ কাজ অথবা বাংসাঁরক কাজের বহু অদলবদল হয়, যেমন কোন বৎসর বাঁড় 
চুনকামের পাঁরকজ্পনা করা, কোন বংসর শনতের গরম জামা-কাপড় বোনা কিংবা সেলাই 

* সময় পারকঙ্পনা সম্বন্ধে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিষ্তারত আলোচনা করা হইয়ছে। 
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করা হয়। এঁসব কাজ কাঁরতে ঠিক একরকম পাঁরশ্রম কিংবা সময় প্রয়োজন হয় না এবং 
উহাদের সম্পন্ন করিতে গেলে অন্য পারিকজ্পনায় কিছুটা রদবদল করিতে হয়। 

প্রত্যেক বাড়তেই সময় পারিকজ্পনা কতকগুলি বাইরের কাজ অথবা পরিস্থিতির 
উপর নিভর করে। যেমন গুহকতাণর অফিস কয়টায়, ছেলেমেয়েরা কখন স্কুলে যাইবে, 
এইসবের উপর ভর করে সকালবেলার ভলখাবারের সময় ও ধরন । তেমনি গাহণশ 
বাহরে কোথাও কর্মরত, না সবদা গৃহেই থাকেন তাহার উপর তাঁহার কাজের সময় ও 

ধারা নিভ'র করে । কতকগুলি কাজের জন্য অবশ্য নি্দ্ট সময় থাকা দয়কার িম্তু 
কতকগুলি কাজের জন্য 'নাদস্ট সময় রাখার প্রয়োজন নাই, স্থবধামত যে কোন সময়ে 
কাঁরলেই চলে । 

গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কতকগ্দুলি কাজেয় সময় থাকে এবং এঁ সময়ের নড়চড় করা 
সম্ভব নয় । যেমন ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া, 'টিউটোধরয়াল ক্লাশ করা, সাপ্তাহিক 
নাচ বা গানের ক্লাশ করা, স্বামণস্তীর আঁফসে যাওয়া ইত্যাদি । সময় পাঁরক্পনার 
সময় এই সব কাজের প্রাধান্য 'দিতে হয় এবং গৃঁহণখর সমস্ত কাজও এই রুটিন অনুসারে 
বাধা থাকে। 

কোন কাজে ঘখন অপরের সহযোগিতা দরকার তখন এ ব্যান্তর অবসর সময় দেখিয়া 
কাজের সময় "স্থির কাঁরতে হয় । বাঁড়র কোন কাজে যাঁদ আবার বাইরের কোন লোকের 
সাহাযা দরকার হয় তখন সময় অনুযায়ণ তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতে হয়। 

সাধারণতঃ একটি মধ্যাবত্ত পারবারে দিনে, সপ্তাহে এবং বৎসরে 'নিগ্নীলাখিত কাজ 
অন7ম্ঠিত হইয়া থাকে £ 

প্রতাতহন্ধ কাজ 

শিশুদের যত্ব ; রোগী ও বৃদ্ধদের ধু ; 
খাদ্য পাঁরকঙ্পনা, প্রস্তুত ও গৃহপালিত পশংর তত্বাবধান । 
পারবেশন, টিফিন তৈরী করা ; 
বাসন মাজা ও কাপড় কাচা ; 
গৃহের যত্ব, 
[বশ্রাম ও ব্যান্তগত কাজ ; 
সামাজিক কর্তব্য যাঁদ 'কিছ থাকে ; 
আকাঁস্মক কাজ । 

সাপ্তাহিক কাজ 

কাপড় কাচা-ধোওয়া : ব্যাঙ্কের কাজ সারা ; 
ইণস্জ করা : ডান্তারের কাছে যাওয়া ; 
সপ্তাহের বিশেষ সাফাই-এর কাজ ; প্রাতিবেশশ ও আত্মীয়-বম্ধুদের সঙ্ষে 
ভাল রান্না বা খাবার তৈরী করা । সাক্ষাৎ ; 

বাগানের কাজ ; 
অন্য কোন কাজ যাঁদ 'কছ থাকে। 
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খতুর অথবা বৎসনের কাজ 

[শিশুদের ছতটর কাজের পারকম্পনা বংসরের খাদ্য সংরক্ষণ করা ; 
করা ; পোশাক অথবা শয্যা প্রস্তুত করা, 
ছুটিতে কোথাও ভ্রমণ পাঁরকলপনা ফুল ও সবজি বাগান করা, অন্যান্য 
করা; কাজ । 
বাৎসারক পারচ্ছন্বতা, 

শীতবস্ত্র ধোওয়া ও সংরক্ষণের বাবস্থ। 

করা । 

বাড়তে স্বামখ-ছশ, পুকিন্যা, শাশশড় আছেন । গহণস বাঁহরে কাজ করেন না 
এবং বাড়ি চতি একজন ঝয়ের সাহাধ্য পান" গাহের অন্যান্য শোকেরাও সাধ্যমত কাজে 
সাহায্য করেন? পৃবপিজ্তার এইরূপ একা পরিবারের দিন ও সঞ্চাহের কাজের 
পা রণহপুনা দেওয়া হইল । 

2. গহ্র ঘড় ও পারচ্ছনত। 
আনবার ও জন্যানা গৃহপসুগ্জান প1রত্কার রাখাহ উপায় (0810 ০019 110119617010 

শি 71৮20010016 019 0085৯11901৭ 606100106171) 

গিহর যর ৪ উপবদ্ধ মত ও গার উপরেই লভল্রি করে গৃহের সৌন্দধ ও 
স্থান । ভাবে ব্ডু [নিলে একা শাড়ি বহদূন প্যস্তি মজবুত থাকে এবং 

বংশাশ কয মানুষ শব গহে বসবাস কংকতে পারে। তবে ইহার জন্য প্রতিটি জিনিস 

উপ্য্তাবে সর পরয়োভণমত মেরম্ত কলা দরবাব। গৃহের গরম পোশাক" 
পিঃল্চ্াদ এবং ং বাড পে বগল নাঝে নাঝে জে দিতে হয়, আসবাবপত্র ও বসন, 
কোসন পাশ করাইতে ঘৈদতল গাছ: ও সেলাই এর কালে তেল দিতে হয়, মাঝে 
মাঝে ক্দৈ; রি, তাঞ্চগতুল ভিন ভাছে নি 1 । স্ত দিয়া প্রণক্ষা করাইয়া লইতে হয়, 
তাছাডা বাড়িঘর চুনবান ও মেরামত করতে হয়। 

গৃহের পরিচ্ছন্নতা 8 গৃহের বন্ধ লইতে হইলে গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয় । গৃহের 
পারচ্ছন্নতা রক্ষা করা গৃহপরিচলনার ৫10 প্রধান অভ্র । খালি হাতে কখনও গৃহ 
পাঁতিৎঠার ধরা সম্ভব নয় । ইহার জন্য সব'দাই কতকগতাল সমগ্রগর প্রয়োজন । 

গৃহ পারত্কার রাখার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম £ গৃহ পরিত্কারের জন্য ফূলঝাড়ু 
শত্ত ঝাঁটা, কাড়ন, ব্রাশ, মপ (2090 ), লম্বা হতলওয়ালা রাশ, কাপেট ঝাঁড়বার ঝাড়ন 
ইত্যাঁদ জিনসের প্রয়োজন হয় । এত তত বালতি, মগ, ন্যাতা ইত্যা'দও দরকার । 

গৃহ পারচ্কারের পরিকপনা £ প্রিত্যেক গাহণীই কিছটা প্রাত্াহিক ধোয়া 
মোছার কাজ কিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে গৃহের সমন্ত ময়লা অপসারিত হয় না এবং 
গৃহের প্রত্যেকাটি কোণ, বাড়তি জামাকাপড়, বাসনকোসন ইত)।দি পারিত্কৃত হয় না। 
গ.হের সবণ্গণ পারচ্ছল্তার জন্য তাঁহাকে দৌনক, সাগাহিক এবং বাংসাঁরক পরিকল্পনা 
কারয়া লইতে হয়। 

৪ ্  রি (সপ টা শম্পা এ 



স্গাহণী ২৯ 

দৈনিক পারিচ্ছন্নতা 8 শয়নকক্ষ £ প্রাত্ঠাহক ধোয়ামোছা বালিতে শুধমান্ত 
কক্ষগূণলর উপারভাগ্ের পরিচ্ছন্নতাই বোঝায় । প্রতিদিন গৃহে যে ধুলাবালি সাত 
হয় উহা অপসারণ করাই দৈনান্দন পরিচ্ছল্নতার উদ্দেশ্য । প্রথমেই ঘরের দরজা- 
জানালাগুশীলকে খুলিয়া দাও । পাটি, মাদুর, শতরাঁঞজ প্রভৃতি ঘরের বাহরে নিয়া 
বাঁড়া ফেল। বিছানা গুট।ইয়া রাখিয়া স্মন্ত কক্ষের ধুলা কাঁটাইয়া ফেল এবং একটা 
ঝাড়ন 'দিয়া সমস্ত আসবাব ও বইগ্লি ঝাড়িয়া লও । এইবার ভিজা ন্যাতা দিয়া সমস্ত 
কক্ষ ম.ছয়া ফেলিয়া 'বছানা পাতিয়া রাখ । 

বৈঠকখানা £ দরজা-জানালাগুল খুলিয়া 'দিষ্া ঘর ঝাঁড়য়া ফেল। শয়নকক্ষে 
মতই বাঁসবার ঘরও প্রত্যহ ধোয়ামোছা করা উচিত । বাহির হইতে বহু লোক জুতার 
সঙ্গে ধুলাবালি ও রোগজীবাণু নিয় আসে । প্রাতীদন বৈঠকখানা না ধুইলে এ ধুলা 
কক্ষে সাত হইতে থাকে এবং গৃহের লোকদের স্বান্থ্াহানি ঘটায় । বৈঠকখানা ঘর 
মুছবার পৃবে" সগন্ভ আসবার ঝাড়ন দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে। ফলদানর জল ও বা!স্ 
ফুল বদলাইয়া নতুন ফুল সাজাইয়া রাখবে । 

রান্নাঘর £ গহের সমস্ত কক্ষের তুলনায় রান্নাঘর ও খাবার ঘদ্রর পরিচ্হহুতা রক্ষা 
করা সবচেয়ে বেশ? প্রয়োজন । রান্নাঘরের সমস্ত উচ্হন্ট পানর ও রান্নার কাজে ব্যবহৃত 
বাসনকে।সন্ প্রতিদিন মাজয়া ফেলিবে। রামাঘরের মেবেতে গুত)হ যে সকল তেল 
কাল পড়ে তাহাও ভাল বারয়া ঘাঁয়া তুলগ়া ফৌলবে এবং খাবার টোবিল প্রত্যহ দই 
"বলা পারিত্কার কাঁরয়া রাখবে । 

পায়খানা ও স্নানাগার পায়খানা ও ঈনানাগার পার্কার করাও প্রাত্যহিক 
পারিচ্ছনতার অন্কগত ॥ মেথর আসিলে জল ঢালয়া 'দয়া প্রতাহ পায়খানা পারিক্কার 
করাইবে। শহরে জলবাহত প্রণালীর ব্যবস্থা থাঁকলে পায়খানা প্রস্রাবাথারে জঙোর 
সঙ্গে নবরূজক ওধধ ঢা'লিয়া দিবে । তবে মলশোধনন পাননখানা হইলে এইরঞেনিবীজক 
ওষধ ঢালিতে নাই। অনবরত জল পাঁড়তে পাড়তে *নানাগার 'পিচল হইয়া পড়ে। 

তাই প্রাতিদিন স্নানাগার ধৌত কাঁরয়া দিবে । এতগ্যতত প্ুত্যহের ধ্যব্হত বদ, 
শিশুদের জামাকাপড় এবং অন্তবণস প্রাতদিন স্নানের সময় কাচা ফৌঁলিবে। ইহাও 
প্রাত)হিক পারচ্ছননতার অস্তগতি। 

সপ্ত।হক পাঁরচ্ছল্নতা £ দৈনাঁদ্দন পাঁরচ্ছল্লতার তুলনায় সাপ্তাহক ধোয়া-মোছার 
কাজে আরও বেশী মনোযোগ দিতে হয়ঃ ইহা আরও বেশ? খুটিয়া করিতে হয়। যেমন 
ধর প্রাতাযাহক ধোয়ামোছার কাজ করিবার সময় আমরা সাধারণতঃ চর দেওয়ালের ঝুল, 
মাকড়সার জাল ইত্যাঁদ ঝাঁড়িয়া ফেল না। তাই সপ্তাহে অস্তুতঃ একবার করিয়া এই 
সকল ঝুল ঝাড়া উচিত। 'বিছানাপন্র সপ্তাহে একদিন রোদ্রে দিয়া গরম কারয়া লইবে। 
এইরূপ রৌদ্ুদগ্ধ শষায় ছারপোকার উৎপাত থাকে না। এতদ্যতত বাড়ির সমস্ত 

আবজনা স্তুপাকার কারিয়া পোড়াইয়া ফোঁলবে। সপ্তাহে তস্ততঃ একবার নিবাজক 
ওধধ 'দিয়া ঘরের মেবে ধুইয়া ফৌঁলবে । দরজা-জানালার পণ, 'বছানা ইত্যাঁদ সপ্তাহে 
একবার কারয়া কাচিবে এবং সমস্ত জামাকাপড় ইস্রি ধারবার জন্য একটি 'দিন নিি্ট 
রাখিবে। 



৩০ গৃহ-্পারচালনা ও গৃহ-শশ্রুষা 

বাৎসাঁরক পাঁরচ্ছন্নতা ঃ প্রতিদিন এবং সপ্তাহে একবার করিয়া বাঁড়ঘর পাঁরণ্কার 
কাঁরলেও সমস্ত বাঁড় জগ্জালমুস্ত হয় না, কারণ আলমারর কোণে, দেওয়ালে টাঙানো 
ছবির গায় এত ধুলাবালি জাময়া থাকে, পুরাতন বাসনকোসন ও আসবাবের এমনভাবে 
পালিশ নম্ট হইয়া যায় ও রং চটিয়া যায় যে বংসরে অন্ততঃ একবার সমন্ভ অপ্রয়োজনায় 
সামগ্রীগুল বাছিয়া ফৌলঘ়া বাঁড়বর জঞ্জলম-স্ত কাঁরতে হয় এবং আসবাবপন্ত মেরামত 
ও পালিশ করিতে হয়। সাধারণতঃ বাড়ি চুনকাম করাইবার সময় ঘরের জিনিসপন্ত 
বাহর কারিতে হয় বাঁলয়া বাংসারক পাঁরচ্ছন্নতার কাজটাও অনেকে একই সঙ্গে ঢুকাইয়া 
ফেলেন। শীতের প্রয়োজনীয় পোশাক ও শযাদ্রবা প্রস্তুত করা এবং বাড়ীর যাবতশয় 
বেশমগ পশমখ বস্বাদি এববার হোদে দেওয়া অথবা কাচাইয়া লওয়া উভয়ই বাৎসারক 
কাজেব অস্ত্রণত । বাৎ্সরক পরিচ্ছন্তার কাজকে দৃই পয্ণয়ে ভাগ কারতে পারি-- 
(১) ধলাবালির অপসারণ ও জঞ্জালবনন্ত কা, (২ গৃহের মেঝে দেওয়াল, বন্মাদি, 
বাসনকোসন ও আনবাবের পার্চছন্নেতা ও ওভ্জহলা রক্ষা করা। 

ধুলাবাল অপমারণ £ ধূলি সাধারণত€ দুই প্রকার_ জৈব ধল ও অজৈব ধূলি.। 

ছে'ড়া চুল, হাতের নখ, নিষ্ঠখবন ও মলনত্রাদি অথণৎ মানুষ কিংবা অপর প্রাণধর দেহ 
হইতে 'ন্গ'ত হইয়া ষে সকল পদার্থ ধলতে পাঁরণত হইয়াছে তাহা সমস্তই জৈব ধালর 
অন্তগণ্ত ॥ মাটি, বালুকণা অথবা অপব কোন ধাতব পদাথ চুণকে অজৈব ধল বলে । 

ধূলির মত ক্ষাতিকর বস্তু কমই আছে । ধ্ালকণার সক্ষে রোগের জাবাণু মিশ্রিত 
থাকে । মলম, নিষ্ঠীবন ইত্যাদির সঙ্গে যে সকল রোগজশবাণম 'নগতি হয় উহারা 
ধলির সক্ষে মাত হইয়া আমাদের খাদা ও পানর দষত করে এবং প্রম্বাসের সঙ্গে 
আমাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। অদশ্যভাবে ধঠীলকণা সবণ্দা আমাদের ঘরের 
আনাচে কানাচে সণ্চিত হইয়া থাকে । কোন সশাতালো জায়গায় কিংবা তেলের উপরে 
ধূল পাঁড়য়া কালো চটচটে হইয়া যায় । এই কারণে বাড়ির অন্য কক্ষের মধ্যে রাম্নাঘরটি 
সবচেয়ে বেশন ময়লা হয় । আবার মসণ স্থানের চেয়ে খসখসে দেওয়ালে সহজেই ময়লা 
আটঙ্কাইয়া যায়। প্রাতদিন অন্ততঃ একবার করয়া বাঁড় পরিত্কার না করিলে উহা 

শঃগ্রই বাসের অনপযয্ত হইয়া ওঠে । তবে আমরা প্রত্যহ যেভাবে গৃহ পরিষ্কার করি 
তাহাতে গৃহের উপারভাগের পারচ্ষল্নতা বজায় রাখা সম্ভব হইলেও বইপন্র, আলমারি, 
ঘরের কোণ ইত্যাদ পুক্খানুপুঞ্খভাবে পরিজ্কার করা সম্ভব হয় না। তাই বৎসরে 
অস্কত এববার বাঁড়ঘর চুনকাম করাইবে, দরজা-জানালা রং কুরাইবে এবং সমস্ত গৃহের 
জঞ্জাল দূর ধরবে । 

বঁড়র মেঝে, আসবাবপত্র ও বাসনকোননের পরিচ্ছলতা £ ধূলিঞণা ও জঞ্জাল 
অপ্নারণ করা ঝতীত বাড়ির আসবাব পালিশ করাইবার প্রয়োজন আছে। গৃহন্থালদর 
দুব্যাদ পালিশ করাইবার ডদ্দেশা একাধারে উহাদের পাঁরিকার করা এবং বস্তুগবালর 
ওও্জবলা বজার রাখা । ধাতবপান্রাদি, কাচের বাসন, বেত ও কাণ্ডের আসবাব, চামড়ার 
[জাঁনন ইত্যাদি পাঁরম্কার রাখার উপাদান ও পঞ্ধাতি এক নয় । কোন: বস্তু কি উপায়ে 
রাখতে হয় সেই সন্বশ্ধে আলোচনা করা গেল । 

ধনীভলন আসবাব পরিহ্কার রাখার উপায় £ আমাদের দেশের অধিকাংশ আসবাবই 
বেত; কাঠ, চামড়া কিংবা স্টীল নিমিত। উহাদের পরিস্কার পদ্ধাত নিয়ে বার্ণ 
হইল্ 
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বেতের ব্যাবহার £ গৃহন্ছালীর নানা কাজে বেতের প্রয়োজন হয় । ঝাড়, হাতব্যাগ 
বিশেষতঃ আসবাব প্রস্তুতিতে আমরা বেত ব্যবহার করিয়া থাক । বেতের আসবাবে 
সুবিধা এই ষে উহা অত্যন্ত হাল্কা এবং সহজেই স্থানাম্তারত করা যায়। 

বেতের আদবাব পারিস্কার রাখার উপায় £ ঝাড়ন কিংবা লম্বা দাঁড়ওয়ালা ব্রাশ দিয়া 
প্রত্যহ বেতের আপবাব ঝাঁড়য়া ফোলিবে । ময়লা হইলে সাবান গিয়া লইয়া বেতের 
সামগ্রী ধুইয়। ফৌঁপলেই উহা! পাঁর্কার হইয়া যাইবে । বেতের পালিশ উঠয়া গেলে 
তেলের দুই প্রস্থ পাতলা পেইন্ট লাগাইয়া গদলেই ওজ্জহল। ফাঁরয়া আগসবে। 
কাঠের বাবহার,৪ গৃহচ্থালখর সঙ্ষে কাঠের এক নিবিড় সম্পক* রাহয়াছে। 

আমাদের গৃহনিমণাণের একটি প্রধান উপাদান হইল কাঠ । আমাদের আস্বাবপন্ধও 
প্রধানতঃ কাঠের তৈয়ারী। সামান্য বঙ্গ দিলেই এইসব আসবাব মজবূত ও দখব-্থায় 
হয়। 

কাঠের আসবাব পার্কার রাখার উপায় $ কাঠের অ।সবাব পাঁরৎ্কার দাখিতে হইলে 
প্রত/হ সমস্ত আসবাবের ধুলা ঝাঁড়য়া ফেলিবে এবং মাঝে মাঝে উহার গায়ে 1নয়াঁলাথিত 
যেকোন সালউশান মাথাইয়া দিবে ঃ 

(ক) ১। পাউণ্ড মৌমাছির মোম 
২। ১ পাইন্ট তাঁপতন তেল 
৩। পাইন আযলকোহল রী 2 

- অথবা 
(খ) তাপ ন তেল ১£ ভিনিগার ১£ মাঁসনা বীজের তেল ১। 
কাঠের রঙ নষ্ট হইলে খুব মস্ণ ব্রানবা তুল দিয়া পারমাঙ্গনেও ললিউশান 

পাগাইয়া দিবে। কাঠের গায় কোন ছিদ্র দোখতে পাইলে মাঁসনার তেল ১ তাঁপি'ন 
তৈল ১২ £ হোয়াইীটং অথবা কণক্লাওয়ার ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ছি্রটি বুজাইপ্লা দিবে 
এবং তারপর কাঠ পালিশ করিয়া ফেলিবে ! কাঠের উপর জলের দাগ পাঁড়লে মৌথলেটেড 
»পারিট কিংবা আযামো নিয়া সালিউশান ঘাধয়া দাগ তুলিয়া ফৌঁলবে। 

চামডার ব্যবহার 2 কাঠ, বেত রি মত চামড়াও একটি শিতাব/বহাষ' আত 
আবশ্যক সামগ্রী ॥ মৃত পশুর দেহ হইতে চামড়া খুলিয়া নানারপ রাসায়ানক প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে এ চামড়াকে মসণে, নমনীর ও টেকসই করিয়া আমাদের ব্যবহারের উপযুস্ত করা 
হয় । চামড়ার বস্তু দাম? হইলে অন্দর ও দী্ঘন্থায়শ বালয়া লোকে চামড়ার ধাজানস 
যেমন জ.তা, জ্াটকেশ, আসবাব ইত্যাঁদ কেনা পছন্দ করে। 

চামড়ার আসবাব পরিস্কার রাখার উপায় £ প্রত্যহ ধূলা ঝাড়িয়া ফেজিবে | ময়লা 
হইলে গরম জলে পাবান গনুলিয়া লইয়া উহাতে বম্্খণ্ড ভিজাইয়া আসবাব ম্াঘয়া 
ফোঁলিবে ॥ আঁতীর়ন্ত ময়লা হইলে মাঁসনা বীজের তেলে (11050৭ ০11) ভানগার 
(২তেলঃ ১ ভনিগার ) 'মাশ্রত করিয়া চাগড়ার গায়ে খুব ভাল কারয়া থধিয়া ময়লা 
তুলল ফোলিবে । তারপর যে কোন একটি পালিশ লাগাইবে £ 

(ক) চামড়া পালিশের ক্লীম | 
(খ) হ্তার কালি। 
গ) মৌমাছির মোম ও তার্সিন তেল । 
(ঘ) ভোসালন। 

গুহ-পরি, [ও 



৩২ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শহ্রুষা 

স্টলের আসবাব পরিত্কার রাখার উপায় £ প্রাতর্দিন আসবাবের ধূলা ঝাড়য়া 
পারার করিতে হয় । মাঝে মাঝে ভে'সিলিন মাখাইয়া পালিশ কাঁরয়া লইলে স্টগলের 
আসবাব অত্যন্ত চকচকে ও উত্জঙল থাকে। 

গৃহের সরঞ্জাম £ গৃহে আমাদের নত্য-ব্যবহার্ সরঞগ্জামগযাল প্রধানতঃ কাচ কিংবা 
নানারকম ধাতু 'দিয়া প্রস্তুত। এইসব কাচর পাত্র এবং ধাতব দ্রব্য পাঁরচ্কার রাখার 
উপায় বাঁণত হইল । 

কাচ (01855) 8 আম্রা সাধারণতঃ কাছের জগ, জার, শিশি, বোতল, গ্লাস, ডিশ 
ইত্যাঁদ ব্যবহার কাঁরয়া থাকি। উত্তাপ লাগলে ফাঁটয়া যায় বলিয়া কাচের বামন 
রম্ধনের অনপঘুন্ত। তবে অধুনা রন্ধনের উপযোগী কাচও আ'বত্কৃত হইয়াছে 
তবে ইহাতে সাধারণতঃ জল, শরবত ইত্যাদি ঠাণ্ডা জিনিস্ই রাখা হয়। এতদ্যতাত 
ঘি, মাখন, মধ, মশলা” আচার, জ্যাম. জেলি ইত্যাদি বস্তুও কাচের বোতলে 'কিংবা 
জারে দ্াখা যায় । ঠাণ্ডা যেকোন দ্ুব্য কাচের পান্ধে তাল থকে ।॥ স্বচ্ছ বাঁলয়া 
ওঁষধপন্র কাচের পান্ধেই রাখবার নিয়ম 1 কাচের মধ্য দিয়া ওযধের রঙ এবং পাঁরমাণ 
সহজেই দেখা যায়। | 

পরিৎকার রাখার সরঞ্জাম £ ঈষদষণ সাবান জল ও বদ্বখড । 
পাঁরত্কার রাখার উপায় ৪ ময়লা কিংবা তেলতেলে হইলে ঈষদে গরম জলে লাবান 

গালিয়া কাগের পান্গ্ল ডুবাইয়া বাথ । এইবার একাট পরিৎকার বস্তুখড কিংবা খবরের 
কাগজ দয়া পান্রগীল ভাল করিয়া ঘৃষয়া ফেল। তারপর ঠাণভা জলে ধূইয়া নাও । 
জল শূকাইয়া গেলে পরিদ্কারু শহুত্ক বন্তরখ্ড দিয়া পান্রগহীল মযছয়া ফেল। 

পাঁর্কার বরিবার জন্য অন্য কোন বন্তু না পাইলে শুধু লবণ ঘাবয়া ধাচের পাশ 
পরি্কার করা ধায় । 

ধাতু 

ধাতু আমাদের একটি নিত্য-ব্যবহায বঙ্তু । লোহা, তামা, আযলদমানিয়াম প্রীত 
যে সকল ধাতু আমরা ীনতা ব্যবহার করয়া থাকি উহাদের কোনটই ধাতু হসাবে পাওয়া 
যায় না। মাটির অনেক নাঁচে উহাদের খনজ পাওয়া যায়। এ খানজ তুঁলয়া 
কাসাম্লানক প্রার্ুয়ায় উহাদের িৎকাশন বরা হয়। কোন কোন ধাতু, ফেমন- লোহা, 
সোনা ইত্যাদি এত নরম থাকে যে বিশুদ্ধ অবস্থায় উহাদের বাবহার করা চলে না। তখন 
আবার কোন ধাতু 'মশাইলে উহারা মজবুত ও ব্যবহারের উপযোগন হইয়া থাকে ! 
এইরূপ ধাত্ুকে বলে সংকর ধাতু । দৈনাঁন্দন কাজে সংবর ধাতুরই ব্যবহার বশশ। 

উপযোগিতার দিব হইতে ধাতু দুই শ্রেণীর £ 
(ক) আলঙ্কারক ধাতু, যেমন-সোনা, রূপা, তমা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি । এইসব ধাতু 

দয়া আমব্না অলঙ্কার প্রদ্তুত কাযা থাকি । 

(খ) উপযোগণ ধাতু, যেমন- লোহা, তামা, আযলারানয়াম ইত্যাঁদ । গান্নাঘয়ের 
কাজেই এই ধাতুগুলির বাবহাদ্ধ বেশী । 

রঙ-এর দিক হইতেও ধাতুগুল দই শ্রেণীর £ 
(ক) সাদা ধাতু, যেমন- রূপা, টিন, আলহামানয়াম ইত] । 
(খ) রাঁঙন ধাতু যেমন--সোনা, তামা, কাঁসাও 'পিলত । 
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আমরা 'বাভন্ব ধাতুর ব্যবহার এবং উহাদের পাঁরহ্কার রাখার উপায় সদ্বষ্ধে 
আলোচনা করিব । 

তামা (5902০9:)$£ আমরা পূজার বাসনকোসনের জন্যই বেশীর ভাগ তামার 
পান্র বাবহার কারগ়া থাঁক। পান+য় জল সংরক্ষণের জন্যও তামার পানর বেশ উপযোগী । 

পাঁরত্কার রাখার সরঞ্জাম ৪ গ্ররম জল, হোম়াইটিং তে “তুল কংবা লেবু 
পাঁরৎকার রাখার উপায় £ প্রথমে তামার বাসনগুলি গরম জলে ডুবাইয়। রাখ । 

তারপয় জলের সঙ্গে 'কিছ,টা হোয়।ইটিং গুলিয়া লইবে । গরম জলে ডুবান বাসনগাল 
পরিজ্কার বস্তরথণ্ড দ্বারা ম.ছয়া লইয়া হোয়াইটিং মাখাও এবং গরম জলে পানবণয় 
ধ্ইয়া ফেল। 

তামার বাপছন তেলকালি লাঠগর। থাকিলে লেব কিংবা তে"তুল মাখাইয়। ছাই "দিয়া 
মাঁজয়া ফেব । তারপর জলে ধূইয়া প্ার্কার বস্ত্রখড দিয়া মুছিয়া শুদ্ক কারিয়া রাখ । 

[পতল ( 8755) দুই ভাগ তামার সঙ্গে একভাগ দণ্তা মিশাইয়া পিতল প্রস্তুত 
করা হয়। ?পতলের বাসন দামে স্ভ্তা অথচ মজবূত বিয়া অনেকে পিতলের হাঁড়, 
কড়াই ইত্যাদি বাবহার কর৷ পছন্দ করেন। রান্নার কাজে পুলের বাসন অবশ! 
ব্যবহার করা চলে কিন্তু পিতলের “কল” উঠিয়া খাদাদ্রব্যকে 'বিষাস্ত কাঁরয়া ফেলে বাঁলয়া 
রান্থার সক্ষে সঙ্গেই খাদাদ্ুবাকে বা নন হইতে নামাইয়া ষেলা উচিত । তাছাড়া 'পতলে? 

থালাতে কখনও কোন অগ্নদুব্য রাখা চলে না। 
পারত্কার রাখার সরঞ্জাম £ জল, তেতুল কিংবা লেবধ, লবণ, ছাই ও ব্রাসো। 
পারচ্কার রাখার উপায় £ বাসনগ্যালতে অজ্পক্ষণ একটু তেতুল কিংবা লেবু ও 

লবণ মাখাইয়া রাখ । তারপর ছাই দিয়া মাজিয়া গরম জলে ধুইয়া জল মুছয়া ফেল! 
এইবার বাসনগলিতে সামান্য রাসো মাখাইয়া রোছ্রে রা!খয়া পরিদ্কার শুক বস্দ্রখন্ড 
দয় ঘাঁষয়া ফোললেই বাসনের উজঙ্জবল 'ফাঁরয়া আসবে । 

লোহা, (107) ৪ আমাদের জীবনে একটি অপরিহা ধাতু । লোহা 
[পটাইয়া ঝড়।ই, খাস্তি, টু, বটি ইত্যাদি আমাদের নত্য ব:বহায* দুব্যগযুল প্রস্তুত হয়। 
লোহার সঙ্গে অন্য ধাতু 'মাশ্রত কাঁরয়া যে সংকর ধাতু প্রন্ভুত হয় তাহাকে বলে ইম্পাও 
বাস্ট্ল । লোহার সঙ্গে শতকরা ১৪ 'কিংব। ১৬ ভাগ ক্লোমিয়াম মাশ্রত করিয়া স্টেনলেস 
স্টখল প্রস্তৃত হব ॥ উহা পর্দা ঝকঝকে থ।কে এবং উহাতে কখনও মাঁরচা পড়ে না। 

পাঁরমকার রাখার সরঞ্জাম £ জল, সোডা, € ঠাই, ঝামা, তেল কিংবা ভোঁসুলিন । 
স্টেনলেস স্টলের বাসনের জন্য চাই গ: ড়া সাবান কিংবা ভম। 
প1রৎকাৰে রাখার উপায় 8 গরম জলে সোডা মিশাইয়া লোহার পান্গযীল উহাতে 

কিছুক্ষণ ডুবাইরা রাখ। তান্পর পাতলা মিহি ছ'ই দিয়া মাজিয়া পান্লগুলি আবার 
গরম জলে ধইযা ফেল ॥ মাঁরচা থাকলে ঝামা 'দিয়া ঘাঁষয়া ফেলিবে। তারপর ধূইয়া 
জল ম:ছয়া ফৌলয়া তেল কংবা ভোসালন মাখাইয়া প্লাখবে। 

স্টেনলেস স্টলের পান্ত্রে ভীম 'কিংবা গণ্ড়া সাবান মাথা ইয়া ধূইলেই পাঁরৎকার হইবে । 
1বশেষ নদেশি £ লোহার পাত্র সর্বদা জল মুছিয়া শুস্ক অবস্থায় রাথিবে, নতুব। 

মাঁরচা পাঁড়বে। 
কাঁসা (8০11 £06091) 2 কাঁসা একা মশ্র ধা । তামা, টিন ও দন্তা মিশাইয়া 

কাঁসা প্রস্তুত হয় ॥ কাঁসা খুব মজবূত তবে স্টেনলেস স্টেনলেস স্টীল আসিয়া ক্রমশঃ 



৩5 গৃহ-পারচালনা ও গৃহশহ্রুষা 

উহার গ্থান দখল কিয়া লইতেছে। কাঁসার পান্রের একটি অসুবিধা যে উহাতে কোন 
অম্নদ্রব্য রাখা চলে না। আঁধক উত্তাপ পাইলে কিংবা কঠিন 'জানিসের উপর পাঁড়িলে 
কাঁসা ফাঁটয়া যাইতে পারে। 

পাঁরিৎ্কার রাখার সরঞ্জাম £ জল, তৈ*তুল কিংবা লেবু ও ছাই। 
পরত্কার রাখার উপায় £ তে"তুল কিংবা লেব: মাখাইয়া লইয়া ছাই দিয়া মাজয়া 

ফেললেই চলে । বাদনগ।ল ধইয়া ফেলিয়া পারন্কার বস্ধ্ুখণ্ড দিয়া জল মহছয়া 
রুখিবে। 

রুপা (9117 ১8 রূপা একটি মঃল্যবান ধাতু । আলঙ্কাঁরক ধাতুরূপেই রূপা 
বেশ্গ আদ:ত তবে ইহার ব্যবহারক মূল্যও আছে । ধনীর গহে রূপার বাসনের প্রচলন 
আছে, তাছাড়া মেডেল, কাপ ইত্যাদতেও কিছুটা রূপা ব্যবহার হয় । তবে দাম) ধাতু 
বলিয়া দৈনন্দিন জীবনে রূপার ব্যবহার খুবই কময়া আসিতেছে । 

পরিষ্কার রাখার সরগ্াম £ (১) সিলভো, অথবা, (২) মোথলেটেড 'স্পারট সাধারণ 
পাত্রের জন্য শুধু গরম সাবান জল, কার;কার্ধখাঁচত পান্রের জন্য সিলভো অথবা 
স্পারট, হোয়াইটিং আমোনিয়া ও উফ্ণ জল। 

রোৌপ্যপান্নগুলি গরম সাবান জলে 'কিছংক্ষণ ভিজাইয়া রাখ! তারপর তুলিয়া সঙ্গে 
মজে পারচ্কার বস্ত্রথণ্ড দিয়া মুছিয়া লও । কারুৃকাধ'খচিত বাসনে অনেক সময় ময়লা 
গড়ে । ময়লা বাসন 9115০ 'দিয়া ধারে ধারে ঘাঁষয়া ফোলিলেই চকচকে দেখায় । 

অন্য উপায়ঃ হোয়াইটিং ও মোথলেটেড স্পারট মিশাইয়া লইয়া মসৃণ বঙসগখেন্ড" 
ছারা ধারে ধীরে বাসনের গায় মাথাও । সমস্ত পান্রগাল মাখান হইলে গরম জলে দুই 
এক ফোঁটা আমোনয়া ফেলিয়া দিয়া রূপার বাসনগহঠঠল তাহাতে ধইয়া লণ্ড। তারপর 
শুক বস্ত্রথণ্ড 'দিয়া জল মুছিয়া ফেল। 

বিশেষ নিদেশ £ রূপার বাসনে কখনও আসিড লাগাইবে না। 
আলহামানয়াম (4১101001010) )£ ইহা একটি আত প্রয়োজনীয় ধাতু । বত'মান 

যুগের জীবনযাল্লায় লোহার পরেই আলমিনিয়ামের গ্থান । সব রকমের খাদা ইহাতে 
আবকুত অবস্থায় রাখা যায় । হাল্কা, টেকসই ও তাপস্থুপরিবাহী বলিয়া রানার কাজে 
এই ধাতুঁটির বহুল বাবহার দেখা যায়। 

পারুদ্কার রাখার সরঞ্জাম £ গরম জল, ছাই ও স্টীলউল। 
পারতকাব রাখার উপায় £ ছাই দিয়া মাজিয়া লইয়া গরম জলে ধূইয়া শকাইরা 

লইবে। পাত্রে কোন দাগ থাকিলে স্টলউল 'দিয়া দাগ তৃলয়া ফেলিবে। 
[বিশেষ 'নদেশ £ সোডা কিংবা কোন প্রকার ক্ষারদ্রব্য ব্যবহার করা চলিবে না। 
এনামেল (£08%7001)£ সন্তা বালয়া এনামেল পান্তের প্রচলন বাড়তেছে। 

রান্নার পক্ষে অবশা ইহা উপযোগন নয় । তবে খাদাদ্রব্য ঠাণ্ডা কিংবা গরম যে কোন 
অবস্থায় ইহাতে ঢালিয়া রাখা যায়। এনামেলের পাত্রে খাদ্যবস্তর স্বাদ সম্পূর্ণ জাবকৃত 
অবস্থায় থাকে । তবে প্রলেপ উঠিয়া গেলে পানের গায় সহজেই ময়লা আটক ইয়া যায়। 
তাই প্রলেপ-ওঠার পাত্র কদাপি ব্যবহার করিবে না। 

পরিত্কার রাখার সরঞ্জাম £ সাবান কিংবা সোডা ও গরম জল । 
শিৎকার রাখার উপায় ঃ সাবান কিংবা সোডা মাথাইয়া ছাই দিয়া মাজিয়া গরম 

জলে ধুইয়া ফোঁললেই চলে । 



আনস্টকার কাঁটপতঙ্গ ৩৫ 

ধাতু | পারজ্ফার করার সরঞ্জাম | দাগ তোলা ূ বিশেষ নিদেশ 
রি রীরি রর রে রিরারাসাঞাদা টার ররর ারারািযরিরারারার 

র |. 
তামা । গরম জল, হোয়াইটিং ইয়া ফেলিয়া রাখিবে 

[ লেক িংবা তো'তুল। ৮ 'না। 

[পতল (জল, তেশ্তুল বা লেবু | এ এ 
ূ এবং লবণ. ছাই ও ৰ 
প্রাসো। ূ 

লোহা | জল, সোডা, ছাই॥ ঝামা, | ঝামা.. | সর্বদা শক রাখবে এবং 
| তেল ও ভোঁসালন। | তেল বা ভোঁসালন মাখাইয়। 
ূ | রাখবে । 
| | 

কাঁসা ূ জল, তে'তুল কিংবা লেব; | লেবু কিংবা । টক মাখাইয়া রাখিবে না 
ূ ও ছাই। ূ তেতুল 1 

রুপা গরম সাবান জল ও! | আপসড লাগইবে না । 

বস্পখস্ড, কার-্কার্যখাঁচত | | 
পাত্রের জন্য (১) সিলভো ূ 

৷ বা (২) স্পিরিট, হোয়াইাটিং ৰ 
1 আমোনিয়া ও জল। ূ 
ৃ ৰ 

আ্যালযাম- ; গরম জল, ছাই, স্টীলউল। | স্টলউল | কখনও সোডা ব্যবহার করিবে 

নিয়াম র না 

এনামেল ূ মাবান কংবা, সোডা, ৃ 
| ছাই ও গরম জল । ৃ রি 

| ] /৫ 

3. অনিকারী কীটপতঙ্গ উহাদের বিনাশ এবং নিযিন্ত্রণের 
উপায় (5100 01 17005917010 মি [775৮0171101 811 
০0171101 1099501195 ) 

স্যার পা।্রক ম্যান্সন সর্বপ্রকার কটপতঙ্গের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকষ'ণ কারয়া 
দেখাইয়াছেন ষে ইহারা নানাপ্রকার রোগের জীবাণু বহন করিয়া রি ম্যলেরিয়া, 
পীঁতজবর, ডেস্ক; প্লেগ, ফাইলেরিয়া কালাজ্ৰর প্রভাতি রে।গ ছড়ায় কঈটপত্গ। কীউ- 
প্তঙ্গের সঙ্গে বাস্তাঁবক আমাদের এক নিবিড় সম্পক রহিয়াছে । গৃহপালিত পশু বাদ 
দলে কটপতঙ্গের মত আর অন্য কোন প্রাথীর সঙ্গে মানুষের বোধ হয় এমন ঘনিষ্ঠতা 
নাই। উহারা আমাদেরই আশেপ।শে ঘরিয়া বেড়ায় এবং আমাদের খাদা, বস্ধম ও 
আসবাবপন্ধ খাইয়া খাঁচিয়া থাকে । আমরাও অনেক কণটের দেহ দিয়া আমাদের বঙ্গ 



৩৬ গৃহ-পারিচালনা ও গৃহ-শচশ্রুষা 

তৈয়ারী করিয়া থাকি । সব পতক্রুই যে মানৃষের অনিষ্ট করে তাহা নয়. অনেকে আবার 
আমাদের উপকারও করিয়া থাকে । তবে আঁধিকাংশ পতঙ্ই অত্যন্ত বিপজ্জনক । উহারা 
রোগজীবাণহ বাহয়া৷ আনিয়া নানাভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রধানতঃ 
মশা ও ইশ্দুর-মাছি (7৪-645) বলিয়া এক ধরনের ক্ষুদ্র মক্ষিকা ম্যালেরিয়া ও প্লেগের 
বাঁজ ছড়াইয়া যে কত লোকের প্রাণ নষ্ট বরে তাহার ইয়ন্তা নাই। কতকগুলি কাটপ্তঙ্গ 
রোগের নিপ্রিয় বাইক মাত্র (045১1৬6 2861)15) । ইহারা রোগীর মল্মূত্র কফ থুথু 
ইত্যাদতে বাঁসয়া রোগের জীবাণু বহন করিয়া আ'নয়া আমাদের খাদ্য দষিত করে। 
তারপর এ খাদ্য গ্রহণ করিয়া আমরা এ সব রোগে আক্বান্ত হইয়া পাঁড় । কোন কোন 
কীটপতক্র আবার সক্লিয়ভাবে রোগ ছড়ায়। ইহাদের বলে সাঁকয় বাহক (৪০11৮০ 
8851005) | ইহারা রোগাক্রান্ত ব্যান্তুর রক্ত পান করিয়া আপনাদের দেহে রোগের জীবাণু 
বহন করে এবং সুস্থ ব্ন্তির দেহে দংশন কারবার সময় এ জীবাণ- ঢাঁলয়া দেয়। রোগ- 
সংকমণ করা ব্যতীত অনেক কটটপতক্ক আমাদের আসবাবপত্র, পূন্তক ও পোশাক-পারিচ্ছদ 
ইত্যাদি কাটিয়া কুটিয়া নষ্ট করে। 

কণউপতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ £ 

উপরোন্ত তিন উপায়ে কখটপতঙ্গ আমাদের আনম্ট সাধন কর বলিয়া কীটপ্তঙ্গের 
আমরা তিনটি শ্রেণীবিভাগ কারতে পারি ॥ নিয়ে এই শ্রেণনবিভাগ দেওয়া হইল £ 

*(১) রন্তু চুষিয়া যেসব কাঁটপতঙ্গ আমাদের অনিষ্ট করে £ 

(ক) মশা ঃ মশা আমাদের রন্তু পান করিবার সময় আমাদের দেহে ম্যালোরয়া 
জাঁবাণ প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং আমাদের বাঁড়র আশেপাশে যেখানেই জলাভুংম (কিংবা 
একটু সশ্যাতসে'তে জায়গা পায় সেখানেই ডিম পাড়য়া বসে। 

(খ) বাল--মক্ষিকা ঃ$ ভারতের কোথাও কোথাও বালু-মঙ্গিকা দেখা যায় । এই 
পতঙ্গ কামড়াইহল জবর হয় । 

(গ) ছারপোক। ও মাক্ষকা £ ইচ্তারা আমাদের সঙ্গে আমাদের বাসগহহেই ঘঃমাইয়া 
থাকে এবং আমাদের রন্তু পান কাঁরয়া বাঁচিয়া থাকে ও 'বিভল্ন রোগ ছড়ায়। 

(ঘ) উকুন £ মানুষের রুক্ত পান করিয়া বাঁচে এবং নানারুপ রোগ ছড়ায় । 
(২ আমাদের খাদ্যের মধ্য দিয়া যেসব কীউপতঙ্জ রোগের জীবাণ; ছড়ায় ঃ 
(ক) মাছি£ সমস্ত কীটপতঙ্গের মধ্যে মা'ছর মত বোংহয় মানুষের আর দ্বিতীয় 

শত নাই । সব রকমের পেটের পীড়া সংক্ক।মত হয় মাছির সাহায্যে । 
(খ) পিপশীলকা £ কদাচিৎ রোগের জীবাণু ছড়ায় । আমাদের খাদ্যে বাঁসয়া 

খাদ্য নষ্ট করা ছাড়া ইহারা তেমন কোন আনষ্ট করে না। 
(গ) আরশোলা (০০০%7০%০1)) £ মাছির মতই আরশোলা উহার দেহে রোগের 

জখবাণ লইয়া আমাদের খাদ্যের উপর দিয়া হাঁয়ো যায় এবং খাদ্য দষত করে । 
(ঘ) ইস্দুরঃ ইদুর প্লেগ ছড়াইতে সাহাষ্য করে। 
(৩) যে সমন্ত কটপতক্র আমাদের [জিনিসপত্র নম্ট করে 
(ক) ঘূণ (09৮) 2 ঘণ আমাদের কাঠের আসবাব নণ্ট করে। 
(খ) সিলভার ফিস £ কৃত্রিম রেশমা কাপড়চোপড়, কলপ দেওয়া বস্ন এবং কাগজ 

নষ্ট করে। 
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(গ) বইএর উকুন (০০০1 1106 )$8 বই কাটে। 
(ঘ) আরশোলা £ আমাদের বই, ছাবি, রেশমন বস্ত্র ও চামড়ার জানস নষ্ট করে। 
(ও) ইস্দরঃ বস্তাঁদ ও আসবাবপত্র কাটিয়া নষ্ট করে। 
(চ) বি বি (০110166), বোলতা (%/2512) ও উস্ই (৬1116 2170 2 আমাদের 

কাঠের আসবাব নত্ট করে। 

কগটপতঙ্গের বৈশিন্ট £ 

কগটপতঙ্গের দেহে একি কঠিন আবরণ থাকে এবং সঃস্ত শর্ঈরাট তিন ভাগে 1বভন্ত 
--(১) দুইটি শংপ্ডাবশিষ্ট মন্তি্ক। (২) তিন ভাগে বিভন্ত বক্ষঃস্থুল। বক্ষঃস্থলে 
তিন জোড়া পাও এক 'িংবা দুই জোড়া ডানা থাকে । (৩) উদর সাধারণতঃ নয় বা 

দশ ভাগে বিভন্ত । মানুষের মত কীটপতক্ষের কোন ফ:সফুস নাই। উহারা ফুসফংসের 
বদলে অন্য একটি অক্ষ দিয়া নিঃ*বাস-প্রশ্বাসের কাজ সমাধা করে। কাঁটপতন্ষের মধ্যে 
নারী ও পুরুষের ভেদ শ্তস্পম্ট। ডিম হইতে ইহাদের জন্ম হয় । কোন: কটপতঙ্ক ি 
[ক রোগ ছড়ায় নিষ্মে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল £ 

(১) মশা (09500119) £ ম্যালেরিয়া, ফাইলোরয়া, পীতিজবর ও ডেঙ্ষু | 
(২) উপমক্ষিকা (1983) $ 'বউবোনিক প্লেগ, টাইফাস ও কালাজহর। 
(৩) উন (11০) £ টাইফাস জবর ও ট্রে জবর | 
(8) গৃহমক্ষিকা (19056 0165) £ টাইফয়েড, কলেরা ও আমাশয় । 
(&) বাল.-মক্ষিকা (3800 1165) ৪ বালু-মক্ষিকা জবর ও কালাজবর । 

কীটপতঙ্গের আক্রমণ এড়াইতে হুইলে নিম্নলিখিত [নিয়মগুলি অবশ্যই পালন 
করিবে ঃ 

(১) বাসগৃহ যতদুর সম্ভব পরিচ্কার-পারচ্ছন্ন ও শুক রাখবে । 
(২) বসতবাটির আশেপাশে কোথাণ্ড জল জাঁময়া থাকতে দিবে না। নকটেই 

যাঁদ প্কারণশ থাকে ঘবে উহাতে মশার ডিম (181৮৩) ধ্বংসকার? মাছ রাখবে । 
যাঁদ খানা, ডোবা কিংবা এদো পুকুর থাকে তবে উহাতে প্রতি সঞ্জাহে কেরোসিন কিংবা 
[ড. ডি. টি. ছড়াইবে। 

(৩; যেখানেই ভাঙা 'শিশি, কাচের বোতল ইতা'দি পাইবে তাহা দ;রে ডাস্টবিনে 
দনয়া ফৌলবে, কারণ, এই সব ভাঙা শিশিবোতলেও বষ্টর জল জমিয়া মশার সষ্টি 

হইতে পারে। 
(৪) খাটাল, গোশালা ও আন্তাবল পাঁর্কার ঝকঝকে রাখিবে। 
(৫) ঘরের মেঝেতে, দেওয়াল 'কিংবা ছাতে কোথাও যাঁদ কোন ফাটল কিংবা গর্ত 

থাকে তবে উহা তৎক্ষণ।ৎ বুজ।ইয়া ফেলিবে! ইস্দুর, আরশোলা ও ছারপোকা 
বাসস্থান এই সমস্ত ফাটল । 

(৬) মাঝে মাঝে বাঁড় চুনকাম করাইবে । 
(৭) মাঝে মাঝে সমন্তভ আসবাবপন্ত, টেধিল, চেয়ার ও খাট পরীক্ষা করিয়া দেখিবে 

কোথাও ছারপোকা জদ্মিয়াছে কিনা । এতদছ্যতশত আলমারির পশ্চাং ও ঘরের অন্ধকার 

কোণগহল সপ্তাহে অন্ততঃ একবার কাঁরিয়া ঝট দিবে । দিনের বেলায় মশা ও আবশোলা 
এসব চ্ছানে লৃকাইয়া থাকে । 
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(৮) বাড়ির সমন্ভ আবর্জনা, তরকারির খোসা. মাছের আঁশ, ডিমের খোলা একটি 
ঢাকনাওয়ালা পান্লের মধ্যে প্রথমে জমাইয়া রাঁখবে। তারপর এগুলি একসঙ্ষে 
পোড়াইয়া ফেলিবে। 

(৯) ঘয়ের জানালায়, অন্ততঃ রান্নাঘরের দরজা ও জানালায় মশা মাছি প্রবেশ 
কারতে না পারে এরূপ সুক্ষ জাল আঁটিয়া 'দিবে। 

(১০) কোন খাদ্যই না ঢাকিয়া রাখিবে না। 
(১৯) বাড়িতে ইউক্যালিপটাস, নিম ও তুলসঈ গাছ পণাত্য়া দিলে বায বিশুদ্ধ 

হয়। তামাক গাছও রোগের জীবাণু ধ্বংস করে। 
(১২) বাড়তে নিম অথবা তামাক পাতা পোড়াইলে অথবা ধূপধুনা জবালঃইলেও 

কণটপতঙ্গ দূর হয়। কাপড়চোপড় ও বইএর আল্ম।রিতে শ;কনো 'িম পাতা ও তামাক 
পাতা দিয়া রাখিলে পোকা কাঁটিতে পারে না। কপর অথবা নেপথাঙ্গিন, ইউকা1লিপটংস 
তেল, পাইন ও দেবদারু কাঠ ঘরে রাখিয়া 'দলে অথবা পোকামাকড়ের সপ্ভাবা বাসদ্ছাশে 
পাইরেখ্াম। সালফ।র, বোধাক্স, ফটাকার কিংবা লঙ্কার গড়া £ছটাইয়া দিলেও উহার, 
ধ্বংস হয়। ্ 

(১৩) জাীবাণুনাশক রাসায়নিক পদাথ প্রয়োগ করিবে । সমস্ত র।সায়ীনিক 
পদাথের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইল পেট্রোল, কেরোসিন, সালফার গ্যাস ও ফরমংলভিহাইড 
কোন কোন ক্ষেত্রে নারিকেল তেলও কাযকরন। 

সাবান, গরম জল ও কেরোসিন তেলের শ্রনে এক প্রকার জঙবাণ্নাশক লোশন 
তৈয়ারী হয় । এই লোশন তৈয়ারখর উপাদান নিম়্রপ ও 

সাবান ১ ৩ ভাগ 
গরম জল '.. ১৬ ভাগ 
কেরোসিন" ৮২ ভাগ 

প্রথমে গরম জলে সাবান বেশ ভাল কাঁরয়া টি না তারপর এক!ট গহুম 
জলের পাণের মধ্যে কেরোসিনের বোতলাটি রাখিয়া বেরোছসিন উত্তপ্ করিয়া লাও। মল 
রাখিবে আগুনের কাছে রাখিয়া কেরোধ্সন গ্ররম করিতে নই। এইবা র উত্তপধ কেরোসিন 
সাবান মিশ্রিত গরম জলের সঙ্গে মিশাইয়া লাও। যে লোশন তৈয়ার* হইল উহা কোন 
বোতলে পুরিয়া রাখিবে। তারপর প্রয়োজনমত জলের সঙ্গে (লো নং ৯৪ জুল ১০ 
[মশাইয়া ঘরে স্প্রেকর। ইহা অত্যন্ত সম্ভা এবং কাযকরা । 

৩1 

৬ 

মশা 

মশা আমাদের রিনি শু । ভা তের প্রার সব্ুই মশারি উহ দেখা যায় । 

মশার স্বভাব ও জশ্বনশ্ব ভাপ ইহা একপ্রকার তানষক্ক ক্ষ পতঙ বিশেষ । 

পুফুষ মশা সাধারণতঃ বাসপাতার রস খাইয়া জীবনধার়ণ বরে কিতু মশার মের 
পারপহষ্টর জন্য মান যের রন্তু না হইলে চলে না পা ঈল্পন গর পাইলে ল উহারা ডিম 
পাঁডয়া খে । চারটি অবস্থার ভিত র দয়া পন্ড পরিলাতি ঘয়ৈশ ডিম, শককগউ ব- 
লাভ, মুকক্ণট অর্থাং পিউপা ও পূণ? গা 
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মশার ডিমগুলি প্রথমে জলে ভাসয়া বেড়ায় । তারপর প্রায় ২০ ঘণ্টা পরে উহাদের 
গহককাঁট বাহর হয়। বায়ু গ্রহণ করবার সময় শৃককাঁটগুলি কিছুক্ষণ পর পরই 

1111] ০ 0] 4 টিম উসিাশি 

জলের উপর ভাসয়া ওঠে । ৭ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে শককণটগুলি মৃককাটে পারিণত 
হয় এবং তিন চারাঁদন পরে খোলস বদূলাইয়া ডানাম্স্ত পূর্ণাঙ্গ মশা বাহর হইয়া আসে। 

, মশার প্রকারভেদ & মশা সাধারণতঃ তিন প্রকার ই আনো ফালিস, িউলেল্স ও 
স্টেগোমায়া | উহারা ষথাক্রমে ম্যালেরিয়া, ফাইলোরিয়া এবং ডেআ্সুজ্হর ছড়ইহা 
ধাকে। 



৪9 গৃহস্পারচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 

মশা নিবারণ £ (১) যে সমন্ত চ্ছানে মশার ডিম পাড়িবার সম্ভাবনা আছে সেই 
সমন্তভ গত খানা, ডোবা, এদো পুকুর ইত্যাদি ভরাট কারয়া ফোৌঁলবে এবং বাঁড়র 
আশেপাশে কোন জঞ্জাল জমিতে দিবে না। 

(২) শ্ককটট অবস্থায় মশা নিধন করা সহজ । শুককণটগদ্ীল বায়ু ব্যতিত 
বাঁচতে পারে না। কাজেই যে জলে মশা 'ডিম পাইয়াছে এ জলে ছু বেরোগসন 
ঢালিয়া দিলে জলের উপর একটি পাতলা আবরণ পড়ে শ;ককণটগ লি তখন এ আবরণ 
ভেদ করিয়া বায়ু গ্রহণ কপ্পিতে পারে না এবং বায়ুর অভাবে শীঘ্র মায়া যায়। 

পুদ্কারিণতে মাছ রাখিলে মাছও মশার শ্ককণট খাইয়া ফেলে । 
(৩) রাত্রে সর্বদা মশা খাটাইয়া শুইবে। 
(8) অন্ধকার না হইলে আনোঁফালস মশা বাহর হয় না। সুতরাং অম্থকার 

হইবার প্বেই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিবে । 
(৫) ভি. ডি. টি, গ্যামাক্সিন কিংবা কেরোসিন লোশন স্প্রেকারলেও মশা ধ্বংস 

হয়। ঘয়ে নিমপাতা 'কিংবা ধৃূপ পোড়াইলে মশা দুর হয়। 

ছারপোকা 

প্রকৃতি £ ছারপোকা আঁত্শয় 'িরান্তকর ও ঘৃণ্য জীব। মানুষের রম্ত পান 
করিয়াই উহারা বাঁচিয়া থাকে । প্রাত পাঁচদন অস্তর উহাদের একবার করিয়া আহার 
দরকার । তবে খাদা না পাইল্লেও উহারা একনাগাড়ে কয়েক মাস 
মরার মত থাকিতে পারে। 

বাসচ্ছান £ ঘরের ফাটলে। মেঝেতে, খাটে, বিছানা ও 
আসবাবপত্ে ছারপোকা ল্কাইয়া থাকে । 

ছারপোকা নিবারণ £ (৯) বিছানাপন্র নিরামত রৌদ্রে দিলে ছারপোকা 
এবং বাড়ি মাঝে মাঝে চুনকাম করাইলে ছারপোকা জণ্মিবার সম্ভাবনা কম থাকে। 

(২) ছারপোকা জন্মাইলে আসবাবে ফটন্ত জল ঢালা সঙ্গত কারণ ইহাতে তাহাদের 
বংশ হাস পায়। 

(৩) কেরোসিন তেলের সঙ্গে ভি. ডি. টি. কিংবা গ্যামাঞ্সিন স্প্রে করিয়া দিলে 
ছারপোকা নণ্ট হয় । 

(8) বাড়ি মাঝে মাঝে চুনকাম করাইলে দেওয়ালের ফাটলে আর ছারপোকা জশ্মিতে 
পারে না। 

উকুন 
প্রকৃতি ঃ উকুন একপ্রকার ডানাবিহণন ক্ষ পতঙ্গ | ইহারা মানুষের রত পান 

কাঁরয়া বাঁচয়া থাকে। সাধারণতঃ উুনের সান্পিধ্যে না আসলে উকুন জন্মায় না। 
সাধারণতঃ মাথায় ও গায়ই উকুন জন্মায় । তবে নোংরা দেহে আশ্রয় পাইলে সহজেই 
উহাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে । 

রোগ সংক্রমণ £ উকুন টাইফাস জবর সংক্লামিত করে । টাইফাস রোগধর রক্ত পান 
করিবার সময় এ রোগের জীবাণু উকুনের পেটে চাঁলয়া যায় এবং সেথানেই বাড়িতে 
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থাকে। প্রায় ৭ দিন পয়ে কোন স্ুচ্ছ ব্যন্তির রন্তু পান কাঁঃুবার সময় এ জীবাণু 

চাঁলয়া দেয় । 
উকুন নিবারণ £ পাঁরচ্কার-পাঁরচ্ছন্নতাই উকুন প্রাঁত রোধের সবপ্রধান উপায় । উকুন 

আছে এরূপ লোকের সংন্রব এড়াইয়া চঁলবে। মাথায় উকুন জণ্মাইলে ডি. ডি. 1ট. 

(&% ভাগ) জলে গলিয়া মাথা ঘাঁধয়া ফোলবে। উকুন দূর করা দ:ঃসাধা হইলে 
মাথা ন্যাড়া করাই স্ঙ্গত। 

মশা, ছারপোকা এবং উকুন এই পতুঙ্গগহীল রোগের নাক্রয় বাহক। 

” মাছি 
মাছি আমাদের পরম শন, । ইহারা মল, মৃত্রঃ গয়ের ইত্যাদির উপর বাঁসয়া স্মন্ত 

দেহে রোগেয় জীবাণু বহন করে এবং তারপর আমাদের থাদাদ্রব্যে বসিয়া খাদাদুব্য 
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দূষিত করে। এইভাবে মাছির ছারা টাইফয়নেড। আমাশর, কলেয়া প্রভাতি যোগ সংক্কামিত 
হয়॥। এতদ্যতীত ক্ষতন্ছানে বাঁসয়া ডিম পাড়িয়া ক্ষত 'বিষাস্ত কারয়া তোলে। 

জশবন-বত্তাস্ত 8 মশার মণ্ই মাছিরও চারিট অবস্থা--(১) ভিম, (২) শ্ককণট। 
(৩) ম্ককাঁট ও (৪) প্ণক্ক মাছি। 

(১) ভিম্বঃ মাছির ডিমগুলি দোখতে চকচকে সাদা । ডিমগুলি আতিশয় ক্ষুদ্র 
এবং সাধারণতঃ উপধ-পার সাজান থাকে । 

(২) শুককশট £ একদিনের মধ্যে ডিমগুলি শ.ককশটে পারণত হয় । আমরা 
ময়লার মধো যে পোকা দেখি সেগি মাছির শুককাঁট। 

(৩) মুককণট £ প্রায় এক সপ্তাহ পরে শবকাঁটগ্াল মৃককণটে পারণত হয়। 
ইহারা দেখিতে গুটির আকার । ম:কক্ণটগুীলর কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। 

(৪) পর্পাঙ্গ মাছি £ সাধারণতঃ চার পাঁচাদন পরে মৃককগটগুলির খোলস ফাটিয়া 
যায় এবং ডানাযুস্ত ক্ষুদ্র মাছি বাহির হইয়া আসে । 

মাছি নিবারণ £ (১) পরিহ্কার-পারচ্ছল্নতাই মাছির বংশব্দ্ধ নিবারণ করিতে 
সাহাধ্য করে। বাড়ির ভিতর গোশালা, পায়খানা, নদমা ্বর্দা পরিদ্কার রাথবে। 
গ:হের সমস্ত জঞ্জাল জড় করিয়া নিয়মিত পুড়াইয়া ফেলিবে। 

(২) যেখানে সেখানে থুথু কিংবা গয়ের ফেলবে না। এইসব জিনিসে বিয়া 
মাছি যাহাতে রোগাবষ্তার কাঁরতে না পারে সেইজন্য উহাদের সর্বদা মাটি চাপা দিয়া 
ফেলিবে। 

(৩) বাড়ি হইতে অনেক দূরে খাটা-পায়খানা রাখিবে । 
(8) খাদ্যদ্রব্য কদাঁপ অনাবৃত রাখবে না। 
ধাড়ি মাছির উচ্ছেদ £ সব রকম সাবধানতা সত্বেও মাছি জঘ্মিতে পারে । তখন 

ফর্মালিন ডি. ডি. টি. ও পাইরেখ্ম পাউডার ছড়াইয়া দিলে মাছির উপপ্রব্য কিয়া 
যাইবে ॥। এতছ্যতীত ফ্লাই-পেপার ও ফ্রাই-্র্যাপের সাহায্যে মাছি মারিয়া ফৌলবে। 
ধোড়র তেল ৫ ভাগ ও রজন ৮ ভাগ একন্রে ফুটাইয়া আঠা তৈয়ার করিয়া কাগজে 
ছড়াইয়া রাখলে মাছির পা আটকাইয়া যায়। তারপর এ কাগজ্গুলি জড়াইয়া ফোঁলবে। 

. আরশোলা £ আরশোলা অত্যন্ত বিপজ্জনক পত্ছ। প্রথমতঃ ইহারা আমাদের 
বইপত্রঃ কাপ্ড়চোপড় এবং চামড়ার 'জানসপত্র খায়। উপরম্তু ইহারা নানা রোগের 
বাহকও বটে । 

আরশোলা নদ্মার নোংরা এবং সবরকমের আবজনা ঘাটিয়া বেড়ায় । তারপর 
সেখান হইতে জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাদ্যে সে । আরশোলা এইভাবে 
এমিবাজনিত আমাশয়, পোিওমাইলাটস এবং ডিপথেরিয়া ছড়াইতে সাহায্য করে। 

আরশোলা প্রতিষ্কোধ £ পরিজ্কার-পারচ্ছ্রতাই আরশোলা প্রাঘরোধের প্রধান 
উপায় । হাঝে মাঝে বাড়ি চুনকাম করাইলেও আহশোলার উপদ্রব এড়ান ধায় । বাড়িতে 

আরশোলা জন্মিলে খাবারে সঙ্গে বিষ মাখাইয়া দিলে আরশোলা এ বিষাস্ত খাবার 
ধাইয়া মারিয়া যাইবে । 

ইদুর ৪ কাপড়'চোপড়। বই ও মুল্যবান আসবাব কাটিয়া ইদুর আমাদের ক্ষত 
কর়ে। ই'দুরের দংশনে একপ্রকার জর (০ 8116 6৩) হয়। সবচেয়ে ভয়ের 
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কথা এই যে ইন্দয় প্লেগ রোগের বাহক উপমাক্ষকাকে আকর্ষণ কারয়া আনে। এইসব 

উপমাক্ষিকা ইশ্দরের রম্ত পান করে এবং প্রথমে ইশদুরের মধ্যে প্লেগ ছড়ায় ॥ পরে 

ইশ্দুরের অভাবে তৃষফ্ণাত হইয়া মানুষের রন্ত পান করে। দংশনকালে মানুষের দেহে 

প্লেগের জীবাণু সংকামিত করে। 

[নিবারণ £ (১) ইন্দুর খাদ্যের লোভেই বাড়তে উৎপাত ঝরে। সুতরাং খাদাদ্রব্য 

সতকতার লঙ্গে ইশ্দুরের নাগালের বাহিরে রাখিব । 

(২) বাড়তে বিড়াল প.:ধলেও ইস্দ;রের উপদ্ুুব থাকে না । 

(৩) ইশ্দংর ধরা ফাঁদও ব্যবহার করা চলে। 

(৪) আটা কিংবা ময়দার সঙ্ষে ইস্দর মারা 'বষ বাঁড়র চারাঁদকে ছড়াইয়া দিলে 

ইস্দুর এ 'বিষ খাইল্না মরিয়া যাইবে । 

মাছি, আরশোলা ইত্যাদ পতক্গগুলি রোগের নিক্ষিয় বাহক । 

রুপালী পোকা (91167 ঠি31)£ এই কাঁটগাঁলর গায়ের বণ রূপালী আকাতি 

[ঠিক মাছের মত এবং দেহ আতশয় মসণ ॥ এইজন্য ইহাদের 911০] 951 বা রপালগ 

পোকা বলা হয়। ইহারা মাছি কিংবা পোকার মত উড়তে পারে না, তবে আঁকিয়া 

বাঁকয়া পলাইয়া যাইতে পারে। কৃত্রিম রেশম বস্র ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং মাড়, 
বানিশ অথবা আঠা লাগানো জিনিস ইহারা খায়। আলমারর ভিতরে বই থাকিলে 

রূপালী পোকার প্রাদভণব দেখা যায়। 

নিবারণ £ বায়ু-সপ্টালন ও পরিৎকার-পাঁরিচ্ছত্তা ইহাদের দমন রাখে । মাঝে মাঝে 

বই, কাপড়চোপড় বাড়িয়া ফেলিলে বা পোশাক-পরিচ্ছদ যোদ্রে দিলে ইহাদের উপদ্রব 

কমিয়া যায়। টাটকা পাইরেখএম পাউডার ছিটাইয়া দিলে ইহাদের উপদ্বব কমে ॥ 

তাছাড়া ঘরে পাইরেথু।ম কিংবা গম্ধক পোড়াইলেও রূপালী পোকা ধ্বংস হয়। 

উইঃ উ*ই 'পিপীঁলিকার মত পতঙ্গ নয়, তবে উহাদের মতই স্ুসংবদ্ধ । কাঠই 

ইহাদের প্রধান খাদ্য । উহারা তাই গাছের গাড় কিংবা কাঠের গ্তন্ের ভিতরটা 

এমনভাবে খাইয়া শেষ কাঁরয়া ফেলে যে বাঁহরের কেবল কাঠের ফাঁপা খোলাটি দাঁড়াইয়া 

থাকে। তারপর একদিন ধীরে ধায়ে গাছটি আপনার ভারে ভায়া পড়ে। 

উই প্রাতরোধের উপায় £ বাড়িতে উ'ইএর থাসা থাকলে তৎংক্ষণাং ভায়া 

ফেলিবে। বাড়তে ফাটল দেখলে তৎক্ষণাং ভরাট করিয়া 'দিবে। 

গাছে উই দোখলে কেরোসিন ছেলের লোশন স্ে করিয়া দিবে। বাজারে 

পোকামাকড় ধংস কারবার যেসব ওষধ পাওয়া যায় তাহাও মাঝে মাঝে স্প্রেকারবে। 



8৪. গৃহশ্পারচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 

কটপতঙ্ের আক্রমণ এড়াইতে হইলে নিয়লাখত নিয়মগুলি অবশ্য পালন করা 

উচিত £ 

(১) বসতবাটি যতদূর সম্ভব পায়চকার-পারচ্ছন্ন ও শহন্ক ক্লাখিবে। 

(২) বসতবাটির আশেপাশে কোথাও জল জামিতে 'দিবে না; কারণ জল জামিয়া 

থাকিলে মশা সৃষ্টি হয়। 

(৩) বাঁড়তে কোথাও ফাটল কিংবা গর্ত থাকলে তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া ফৌঁলিবে, 

নতুবা ইদুর, আরশোলা ও ছারপোকার উৎপাত বাড়বে । 

(৪) মাঝে মাঝে চুনকাম করাইবে এবং সেই সঙ্গে আসবাবপন্রগ্ণালও পালিশ 

করাইয়া লইবে। 

(৫) বাড়ির সমস্ত আবর্জনা, তরকারির খোসা মাটি চাপা দিয়া দিবে, নতুবা 

নিয়ামত পোড়াইয়া ফেলিবে। 

(৬) খাদ্যদ্রব্য সব্দা ঢাঁকিয়া রাখবে । 

(৭) প্রণতাদন বাড়তে ধপধুনা দিবে এবং কাপড়চোপড় ও বইএর আলমারিতে 

ন্যাপথালিন িংবা নিমপাতা 'দিয়া রাখিবে । 



০. দেহপোষ্ঠৰ বাড়াইবার কৌশল এবং সুগৃহিণী 
ভুতভীল্ম জঞ্ধালি | (15৩ 46 ০£ 3০০9 00027785810 (1.6 [30256 

1%1910:66 ) 

1. 'পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য (01000105--105 11660 8170 
[00100956 ) 

নগ্নালাখত -চারিটি কারণে আমরা পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব তথা প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব কাঁরয়্া আঁসতেছি। 

(১) শালীনতা রক্ষার জন্যঃ আদম যুগের মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরিয়া 
বেড়াইত। -কিভৃ-বীদিন হইতে মানুষের মনে লজ্জার উদয় হইল সেদিন হইতে সে' 
লজ্জনবারণের জন্য বস্তার গ্র্ত্ব অনুভব ক'রিল। এক সময় বস্ত্র হিসাবে গাছের 
পাতা, বাকল: বন্য পশুর চামড়া ইত্যাদ বিভিন্ন তত্তুর বস্মাদি ব্যবহার করিত। 

(২) শীতাতপ হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্যও আমরা বস্ব্াদির গুরুত্ব অনুভব 
কারয়া থাকি। শঈতের সময় দেহের তাপ বজায় রাখিতে আমরা পশমের বন্মাদি 
ব্যবহার কার। পশমের বস্ত্াদ অনেক দামী। এইজন্য দরিদ্র জনসাধারণ পশমের 
পাঁরবতে সুতির মোটা বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। খাতুভেদে বস্ব্ের প্রকাতিও পরিবতি'ত 
হয়। যে সকল বস্ত্র জলে নণ্ট হয় না এবং সহজেই জলে ধোওয়া যায় সেইরংপ বস্্াদি 
বধণকালের উপযোগী । আবার গ্রঁত্মকালে প্রচুর ঘাম হয়। সুতরাং যে সকল তত 
সহজেই ঘাম শষিয়া লইতে পারে এবং যাহা দেহের উত্তাপ দ্রুত বার়ুতে সাালত 
করিয়া দেহকে শখতল রাখিতে পারে সেইরূপ বস্ত্া্দই গ্রীত্মকালের উপযোগ* । এইজন্য 
সুতি ও লিনেন বস্াদি এই সময় বিশেষ উপযোগী । 

(৩ দেহের সৌম্দ্য বৃদ্ধি করার জনাও আমরা পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত 
অনুভব করিয়া থাকি। সৌন্দধের আকাঙ্কা মানুষের একটি সহজাত প্রবার্ত। 
সোন্দযণচ5ণর জন্য আমরা কত রকমের জিনিস ব্যবহার কারি । এ সকল উপকরণের 
মধ্যে পোশাকের স্থান সকলের উধ্বে”। 

(9) রোগ-জখবাণু, আগুন এবং অন্যান্য অনিষ্টকর দ্রব্যাদির হ'ত হইতে দেহকে 
রক্ষা করাও পোশাক-পারচ্ছদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোনও সংক্রামক হোগে 
আক্রান্ত ব্যান্তকে পরীক্ষা করার সময় চিবিৎসকগরণ হাতে দক্ানা পারয়া থাবেন। 
প্রয়োজন হইলে মুখেও অনুরূপ কোনো বস্মাদর আবরণ ব্যবহার করেন। আবার 
রসায়নাগারে বিজ্ঞানীরা আযা?সড বা অন্য কোন মারাত্মক রাসায়নিক দ্রবের হাত হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য 'আ্যাপ্রন” ব্যবহার করেন । ফায়ার ব্রিগেডের কমচারীরা আগুনের হাত 
হইতে রক্ষা পাইবার জনয আযসবেসটসের বস্তি ব্যবহার করে। অুতয়াং বিভিন্ন প্রকার 
আনম্টকর দ্রব্যাদর হাত হইতে দেহকে রক্ষা করাও পোশাক-পারচ্ছদের একট কাজ । 

2. বয়স, স্রপ-রুষ ভেদে, পেশা এবং ধাতু অনুযায়ী পোশাক নিবণচন (01001০6 
01010911165 101 0110161)1 0০0851010 200010815 (0 26) 565.) 00001096101) 817৫ 
998501191 ৬৪119010705 ) 

বয়স অনুযায়শী পোশাক নির্বাচন £ মানুষের জীবনকে আমরা শৈশব, কৈশোর ও 
বৌবন ও বার্ধকা--প্রধানতঃ এই তিনাপষায় ভাগ কারতে পায়ি। জীবনের এই তিনটি 



৪৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শঃশ্রষা 

প্রধান শ্তরে মানুষের প্রয়োজন এবং রুচির পার্থকা দেখা যায় । তাই পোশাক নিবণচনের 
সময় প্রথমেই বয়সের কথা বিবেচনা করা দরকার । প্রথমেই শিশুর পোশাক সম্বন্ধে 
আলোচনা কারতেছি। 

(১) শিশুর পোশাক 'নিবাচনে দৈহক প্রয়োজনীয়তার 'দিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব 
[দিতে হয় । পোশাক পাঁরধানের জন্য দুইটি উদ্দেশ্য অর্থাং শালীনতা এবং সৌন্দয" 
রক্ষার প্রশ্নীট শিশুর নিজের কাছে অবান্তর । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশা এ দুইটি 
দিকও বিবেচনা কারতে হয়। তবে শিশুর প্রাথমিক প্রয়োজন ছাচ্থ্য। শিশুর জন্য 

চাই স্ব্স্থ্যদম্মত পোশাক । 
যে পোশাক শিশুর দেহের তাপ-সংরক্ষণে এবং তাহাকে আরাম দিতে সমথ তাহাই 

স্বান্থাসম্মত পোশাক । সাতির তন্তু তাপ-্লুপারবাহ? বলিয়া গ্রী্মকালে শিশঃকে আরাম 
দেয়, পরন্তু রেশম, পশম, কটসউল, ফ্লানেল প্রভৃতি তন্তুর পোশাক তাপশকুপরিবাহী 

বাঁলয়া শশতকালে শিশুর দেহের তাপ সংরক্ষণে সাহায্য করে। এ সব তত্তুর মধো 
আবার পুশমই হইল সবচেয়ে বেশী তাপ-কুপরিবাহ?ী। এইজন্য গ্রীম্মকালে সতির এবং. ০০ শা্পাশপী 

আস শত পপি সি সম 

শদতকালে পশমের পোশাকই শিশুর স্বাস্থাসম্মত | 

(২) শিশুর অন্যতম প্রয়োজন পারিচ্ছল্রতা । প্রা্ুবয়স্কদের তুলনায় শশার যোগ 
প্রাতরোধের ক্ষমতা অনেক কম! শিশুর বস্ত্র উপাদান এইরূপ হওয়া চাই যাহা 
সহজেই কাচা এবং শনকানো যায়। এই হিসাবে সৃঁতির তনুই আমাদের দেশের শিশুদের 
পযোগী। 2 

(৩) ব্যবহারের সুবিধা দেখিয়া শশুর পোশাকের উপাদান নির্বাচন করিবে। 
বয়স্কদের দিনে : বাবার" পোশাক পাঁরবত"নের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নানা কারণে 
শিশুর ঘন ঘন পোশাক বদলান দয়কার । এইজন্য ব্যবহারের স্বাবধা দেখিয়া শিশঃর 
পোশাক 'নিব15ন করিবে। 

(8) শিশুর অঙ্ক সন্গলন যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য চিলাঙ।লা পোশাকই 
্বাস্থাসম্মত ৷ 

(৫) শিশুর গোশাকের রঙ: উত্জবল ও পাকা হওয়া চাই। ছোট [শিশুরা উত্জবল 
বণ পছন্দ করে এবং উহা শিশ;র মনও প্রফুল্ল রাখে! 

(৬) সবচেয়ে শেষের কথা হইল শিশুর পোশাক হইবে হালকা, নরম, বাহজ্যবাঁজত 
ও সন্ভা। 

এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি বোধ হয় অপ্রাসাঁ্ক হইবে না। 
“শিশুরা, যাহারা খলিমাসিকে ঘৃণা করে না, ঘাহারা রোদ্র-ব্ন্টি-বায়ুকে প্রাথ্থনা 

করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পঠড়াবোধ করে, নিজের সমচ্ভ ই চালনা 
কাঁরয়া জগ্কে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ, নিজের হবভাবে 
স্থিতি কাঁরিয়৷ যাহাদেয় লঙ্জা নাই; সঙ্কোচ নাই, আঁভমান নাই, তাহাদিগকে চেষ্টার হারা 
বকৃত কাঁরয়া 'দিয়া চিরদিনের মত অকমণণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার হ্বায়াই 
সম্ভব''..'"” ( শিক্ষাসমস্যা )। 

“এঁভভাবকদের লব্জা নিবারণ ও গোরববৃষ্ধি কারবার এন্য লেস ও সিজ্কের 
আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্বন হইতে বাত হইয়া তাহারা চাকার 



বস্তশিজ্প 8৭ 

শব্দে বধির বিচারকদের কণে শিশুজাীবনের অভিযোগ উতাপিত করিতে থাকে । বস্তুতঃ 
এ ঝগড়া তো শিশুর সঙ্গে নগ্ন, এ ঝগড়া প্রকাতির সঙ্গে |, 

“ইহ।র সঙ্গে আসিল শিশুকে অকালে দৈহিক লজ্জা শিখান, 'অথহশন ভদ্ুতাবোধ 
ও বাবার শিখান', আর নিযশতন-_-এই কাপড় ছিশড়ল, এই কাপড় ময়লা হইল, 
আহা সেদিন এত টাকা 'দিয়া এমন জুষ্দর জামা করাইয়া দিলাম লক্ষনগছাড়া কোথা হইতে 
তাহাতে কালি মাখাইয়া আনল ।, এই বাঁলয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কানমলার 
যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা ও সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে বণ কারিনা 
খাতির করিয়া চলিতে হয় তাহা শিখান হইয়া থাকে |” ( আচয়ণ ) 

রবীন্দ্রনাথ সাত বংসর পফন্ত শিশুকে উলঙ্গ রাখার পক্ষপাতণ ছিলেন । এই 
বাপারে মতভেদ থাকিতে পারে। তবে বলা যায় মহা বা জমকালো পোশাকের 
তুলনায় বেশ? পাঁরমাণে নব, পারদকার এবং সাদাসিধা জামাকাপড়ই শিশুর পক্ষে 
উপয্যন্ত। শিশুর দ্রুত বাদ্ধির সঙ্গে তাল রাখয়া জামাকাপড় জোগাইয়া চলা কঠিন। 
তাই যে সব কাপড় সহজে কাচা যায় বারবার বদলান যায়, সুলভ অথচ যা রুচিসঙ্মত 
এবং চষ্ট্ী শিশুর পক্ষে তাহাই প্রশস্ত । 

কৈশোর ও যৌবনের পোশাক £ কৈশোর বিশেষতঃ যৌবনের পোশাকের প্রধান 

উদ্দেশ্য হইল আপন আপন সৌন্দ ও ব্যাস্তত্ব পারস্ফুট করিয়া তোলা। তাছাড়া 
তাহাদের পোশাকও দশশূর পোশাকের মতই দ্বাস্থাসম্মত হইবে। আতীরন্ত আঁটিসাট 
ব্লাউজ অথবা কসেন্ট তাহাদের স্বাঙ্ছহানি ঘটায় 

পোশাকের রঙ কিশোর মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য হ্রাস-বহদ্ধিতে বশেষ সাহাষা 
করে। যেমন একটি কালো মেয়ে বিরোধী (০০০0350) বণেরি. পোশাক পরিধান, 
কারতে পারে কিন্তু গভীরভাবে [বিরোধী ! 51810 ০9707456) বণেদ্ধি পোশাক তাহার 
পক্ষে বেমানান । 77 রি 
-উবসব এবং বিবাহাঁদ অনষ্ঠানে কিশোরণ ও যুবতগ মেয়েদের পোশাক হইবে 
উজ্জল এবং সময় বিশেষে জমকালো । সাধারণতঃ লাল, কমলা, হল:দ বা গাঢ় অন্য 
কোন রঙের পোশাক উৎসবের উপযস্ত প্চিবেশ সদ্টি করে। তবে গান্রবণে'র সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রাখিয়া উৎসবের দিনের পোশাকের রঙউও [নবণচিত হওয়া উচিত 1 

মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রে শালী নতার প্রশ্নাটও সমান গুরুত্বপ:ণ। ধনতাচ্মিক 
দেশগৃলির বায়বহূল ও কদঘ" পোশাক দেখিয়া সমাজবেত্তা ভেবলেন কটাক্ষ করিয়া 
বাঁলয়াছিলেন, “ফ্যাপান মানেই ব্যয়বাহূল্য এবং কদধ“তা”। বায়বহূল এবং কদধ* 
পোশাক পরিত্যাগ কাঁরয্া স্বাস্থ্া-স"মত রচকর পোশাক পাঁরধান করা কত'ব্য। 

বৃদ্ধ বয়সের উপযোগী পোশাক ঃ বয়স বৃশ্ধি সঙ্গে সঙ্গে বেশভূষায়ও পারবত“ন আনা 
দরকার । বাহ্ ল্যবাঁজত সাদামাট। পোশাকই বুদ্ধ বয়সের উপয্দস্ত । তবে শিশুর মতই সপ মশাল শা 

বৃদ্ধের পোশাকও পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যের অনুকুল বিশেষতঃ ধাতুর উপযোগন হওয়া চাই । 
স্তরপহরঘভেদে পোশাকের খিভিন্নতা £ প্রত্যেক দেশেই স্ত্রলোক এবং পুরুষের 

জন্য নিদিষ্ট পোশাকের ব্যবস্থা থাকে । আমাদের দেশেও তাহার ঝা/তিক্লম ঘটে নাই । 
সাধারণতঃ ছোট ছোট বালকদের জন্য শাট'-প্যাণ্ট, বালিকাদের জন্য আবার ফক, ইজার, 
পুরুষদের জন্য ধুতি-পাঞ্জাব, শার্ট-প্যাপ্টঃ স্তীলোকের জন্য শাঁড়-রাউজ নিধণারত 
রহিয়াছে । ৃ 
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৪৮ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শত্রুষা 

পেশা অন[যায়শী পোশাক £ নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ণ প্রতোক লোকের পোশাক 
পাঁরধান করা উচিত। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের উপযোগী পোশাক হইল ধাঁত ও 
পাঞ্জাবী । এরূপ বতিতে নিষ্ুস্ত মেয়েদেরও আতরিস্ত জমকালো পোশাক বেমানান। 
লোকের দি আকষণণের চেয়ে তাহাদের পোশাক যেন মানুষের মনে সম্ভ্রম জাগায় । 
পরস্তু একজন এয়ার হস্টেসের (91: 17930555 ) পোশাক হইবে বাহারে এবং ডজ্জবল 
1কংবা একাঁট মেয়ের পোশাক ষাঁদও শাড়ি এবং ব্লাউজ তথাপি একট মেয়ে-পাইলটের 
পোশাক হইবে শার্ট-প্যান্ট নতুবা তাহার কাজে অস্বিধা ঘটবে । 

অনেক বান্ততে নিষদুস্ত ব্যস্তদের আবার 'নীদ্ট পোশাক আছে। ভারতের জাত'য় 
পোশাক ধূতি এবং কুতণ তথাপি 'চিকংসক, সোঁনিক, 'বমানচালক, কারখানার 
ফোরম্যানদের নস্ট পোশাক পাঁরধান কারিতে হয় নতুবা তাহাদের কমকক্ষমতা ব্যাহত 
হয়ঃ অনেকের আবার জীবনহানিরও আশঙ্কা থাকে । এই জন্যই বসত বা কম" অনুপায়ে 
পোশাক পারধান করা উচিত। 

ধতু অনংষায়ী পোশাক ?নৰগচন £ পোশাক প্রত্যেক খতুর উপযোগণ হওয়া চাই। 
দেহের তাপ সংরক্ষণ বস্তের স্বপ্রধান গুণ । ষে তন্ত্ুর তাপ সং.ক্ষণের ক্ষমতা 

যত বেশী সেই তত্তুর পোশাক দেহকে উত্তপ্ত রাখিতে তত বেশী সমর্থ । উত্তাপ- 
সংরক্ষণক্ষমতা অনুযায়শ বস্ত্রকে আমরা দই. ভাগে ভাগ কারতে পারি £ তাপ- 

বাদ পাটি জা শপ শি 

সুপাঁরবাহণ এবং তাপ-কুপারিবাহণী। (রপুকুগারবাহণ তু দেহের উত্তাপ বাহিরের 
বায়তে পাঁরবাহত কাঁরতে পারে লা। এইজন্য দেহ এবং এ তত্র সারা প্রস্তুত 
পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায় উত্তপ্ত থাবিয়া দেহ গরম রাখে । রেশম, পশম, 
ইত্যাদি তাপ-কুপাঁরবাহী তন্তু, তবে উভয়ের মধ্যে পশমের দেহকে উত্ত€ রাখিবার, ক্ষমতা 
বেশ? কারণ একদিকে যেমন তাপের কুপরিবাহগ তেমানি অন্যদিকে ইহা নিজের মধ্যে 
আঁধক পাঁরমাণে বায়ু আবদ্ধ রাখিতে পারে টু তাপ সুপাঁরবাহণ তস্তুর জামাকাপড় 
দেহ এবং পোশাকের মধ্যান্থুত আবদ্ধ বায়ুর উত্তাপ বাহরের বায়ুতে সহজেই পরিবাহিত 
কাঁরতে পারে॥ ফলে দেহ শাঁতল থাকে । সকল রকম তস্তুর মধ্যে সাত সবণপেক্ষা 
আঁধক তাপ-সুপরিবাহা। 

আমাদের দেহের তাপমান্ত্রা হইল ৯৮ ডিগ্রী । বায়ুর তাপমান্রা সব'দা ৯৮ 'ডিগ্রথ 
থাকে না। আবহাওয়া অনযায়শ উহা ওঠানামা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আদ্রতা খন 
বেশঈ থাকে তখন বস্ত্রের মধ্যান্থভ আবদ্ধ বায়ু হইতে তাপ পারিবাহিত হইতে না 
পারলে গরম লাগে ও ঘাম হয়। এইজন্য গ্রা্মকালের ডপযোগণ স্বাস্থ্যসম্মত 
পোশাকের উপাদান হই, তাপ-স্রপারবাহী স্যাতর তন্তু । শশতের সময় আবার তাপ- 

জল আন সপ এস আউল 

কুপারবাহম্ব তন্তু যেমন কট:সউল, ফ্লানেল, রেশম, পশম ইত্যাদির পোশাক দেহ উত্তপ্ত 
রাখিতে পারে। এই সবল তত্তুর মধ্যে আবার পশমই সবণপেক্ষা বেশশ তাপ- 
কুর্পারবাহী। তাছাড়া পশমের অন্যান্য গুণও আছে, যেমন__ 

(ক) পশমে ধুলাবালি লাগলে সহজেই ঝাড়িয়া ফেলা যায়। 
পা 5 সা ই ও পট 

(খ) পশম তণ্তুগন্ল আঁকাবাঁকা এবং খাঁজ খাঁজ বালা উহা অন্যানা তথ্তুর 
তুলনায় গরম । 

(৭) অন্যান্য তণ্তুর তুলনায় অধিক জল শোষণ করিয়াও ইহা আপনার শহুদ্কতা 
বজায় রাখিতে পারে । বষণর ফলে কিংবা শীতের সময় কুয়াশা লাগিয়া পশমের জামা 



বস্তরশি্প ৪৯ 

ভীঁজয়া যার না। তাছাড়া পশমের জামা পারয়া ষদি ঘাম হয় তবে পশম এ ঘাম 
শুষিয়া লইবার পরেও নিজের শংহ্কতা বজায় রাখে। 

এই সকল কারণে শীতকালে পশমের পোশাকই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট । গ্রীন্ম এবং শীত 
ধাতুর উপযোগী পোশাকের কথা আলোচনা করা হইল। অন্যান্য ধতুতে বিশেষতঃ 
ঝতু পারবত'নের সময় আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পোশাকের তঙ্তু নির্বাচন 
কারবে। 

2. পোশাকের উপাদান নিবণচন (5০15096101। ০1 01195 111) 01010119319 012 

০০৪//-৪762852টাটিটি49180110 ৪100 9056 01 11011011105) 2 দেশ, 

কাল, আবহাওয়া, খতু এবং সবোপার রুচি অনুযায়ী মানুষ পোশাকের উপাদান 
[নির্বাচন কারঞ্জলা থাকে | 

সৌন্দর্ধবোধ 2 পোশাক নিবণচনের একটি বিশেষ উদ্দেশা হইল ব্যাস্ত দৈহিক 

সৌন্দর্য বাড়ানো” অবশ্য সৌন্দযের 1দকে বেশী নজর দিতে গিয়া উহা যেন কখনই 
মানুষের আঁথক সীমা আতক্রম না করে। 

আরাম £ তত্তুর প্রধান গণ হইল 'দহের তাপ সংরক্ষণ। যে তস্তুর তাপ সংরক্ষণের 
ক্ষমতা যত বেশ? সেই তন্তুর পোশাক দেহকে উত্তপ্ত রাখিতে তত বেশী সমথ"। উত্তাপ 
সংরক্ষণক্ষমতা অনযায়ী বস্তুকে আমরা দুই ভাগে ভাগ কারতে পারি-_-তাপ-সুপারবাহ* 
এবং তাপ-কুপাঁরবাহী। তাপ-কৃপরিবাহ তন্তু দেহের উত্তাপ বায়ূতে পারবাহিত 
করিতে পারে না। এইজনা দেহ এবং এ তন্তুর ছারা প্রস্তুত পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ 
বায়ু উত্তপ্ত থাকিয়া দেহকে গরম রাখে । রেশম, পশম ইত্যাদি তাপ-কুপরিবাহ তন্তু 
তাই শীতের সময় এসব উপাদানে নিমিতি পোশাক আমাদের আরাম দেয়। তাপ- 

"ক্পারবাহী তন্তুর জামাকাপড় দেহ এবং পোশাকের মধ্াস্থিত আবদ্ধ বায়ুর উত্তাপ 
ধীহিরের বায়্তে পারবাহিত কাঁরতে পারে । ফলে দেহ শীতল থাকে । সকল রকম 
তম্তুর মধ্যে সত সবপেক্ষা অধিক তাপ-ন্পাঁরবাহী। গ্রীদ্মকালে তাই সৃতির 
পোশাক সর্বাপেক্ষা আরামদায়ক । মোটের উপর বাভিন্ন শ্রেণীর তন্তু 1বাঁভল্ন খতুতে 
আরামদায়ক । তাই আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পোশাকের উপাদান বচন 
কারতে হয় । 

কাচার স.বিধা £ কাচার সুবিধা দৌখয়া পোশাকের উপাদান 'নরবাচিত হওয়া 
উাঁচত। আমাদের এই গ্রীম্মপ্রধান দেশে জামাক্কাপড় ধুলাবালি এবং ঘামে সহজেই 
নোংরা হইয়া যায়। যেসব কাপড় 'নয়ামত ধোয়া যায় না তাহা ঠিক আমাদের দেশের 
পক্ষে উপযোগণ নয় । ধোয়া-কাগার সুবিধার জন্য আজকাল আমার্দের দেশে নাইলন, 
ডেক্রন, টোরাঁলন ইত্যাদি সাংশ্লোঘক তন্তুগুলি 'প্রয় হইয়া উঠিন্াংছ ! তবে এসব 
তিম্হুগ-লি ঠিক সকল খাতুর উপযোগী নয় । 

স্থায়িত্ব £ পোশাকের অপর গুণ হইল উহার ম্থায়িত্ব। যেপব কাপড় সহজেই 
ফাঁসয়া যায়, কঃবা রঙ চটরা যায় উহা ব্যবহারের উপযোগণ নয । 

ব্যবহারের সাবধা £ ব্যবহারের লুবিধ। দেখিয়া লবর্দা পোশাকের উপাদান 'নবণচন 
কারবে? স্তর তন্তু যাদও আরামদায়ক তথাপি উহ। কাচা, কলগ দেওয়া, হস্ত করা 
অতান্ত সময় ও শ্রমপাপেক্ষ ব্যাপার। তাই যাহাদের প্রাতাঁদন কাজে ছ:টিতে হইতেছে 



৫০ গৃহশপারিচালনা ও গৃহ-শহশ্রষা 

তাহারা অনেকেই স্তর তন্তু পাঁরত্যাগ কাঁরয়া নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি সাংশ্লোবক 
তন্তুর দিকে ঝঠাকতেছেন॥ একই কারণে জাঁরর কাজ করা শাড় ইত7দিও দৈনন্দিন 
ব্যবহারের অনুপযোগী ॥ 

মোটের উপর যাহা সুন্দর ও চ্ছায়শ, আরামদায়ক, সহজেই কাচা যায় তাহাই 
পোশাকের আদর্শ উপাদান ঝাঁলয়া বিবেচিত হয় ॥ 

পোশাকের ধত্ব 

উপযুক্ত সংরক্ষণ ও যত্বের উপরই গৃহের সমৃদ্ধি নিভর করে। নিয়মিত দামী ও 
মহাঘ' পোশাক ক্রয় করা সকলের পক্ষে সন্তব নয়। যে দুই-এক প্রচ্থ দামশ ও মহার্ঘ 
পোশাক আমাদের থাকে সেগুলিকে যাঁদ ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায় তবে বিবাহ ও 
উৎসবা:দতে পোশাবের অভাব হইবে না। উপযুস্ত যত্ব লইলে 'নিত্য ব্যবহাষ" পোশাক- 
গুলও বহুদিন ব্যবহারের উপযোগী থাকে । 

পোশাকের প্রধান শন হইল আরশোলা, রুপাঙগস পোকা ইত্যাদি । এইসব পোকার 
উপদ্ধব হইতে পোশাক রক্ষার জন্য আলমা।র ও ট্রাক্কে ন্যাপথালিন দয়া রাখিতে হয়। 
জলশয় বাম্প থাঁবলে কাপড়ে ফ.ঙাস জান্মিয়া 70110০৬ সৃষ্টি করিবার আশঙ্কা থাকে । 
যেখ'নে এ ফাঙাস লাগয়া থাকে সেখানে কাপড়ের তন্তুগাল তাড়াতাড়ি ফাঁসিয়া যায়। 

তাই কাপড় কাচা ও ইস্ত্রি করার পন্পে পোশাক সব্দা কিছুক্ষণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে 
রাঁথয়া দিবে এবং এইভাবে বায়,চ1লত কাঁহয়া তুলিয়া রাখবে । নত্যব্যবহাধ পোশাক- 
গুল হাতের কাছে রাখা যায় তবে দামী সতি ও সিল্কের পোশাক ও গরম বস্মগুলি 
ব্যবহারের পর কাচয়া ও বায়ঃচালিত কাঁরয়া লইবে। তারপর বাক্স অথবা আলমারতে 
ন্যাপথালিন দয়া সবদদা স্তরাক্ষত কাঁরয়া রাখবে । তাছাড়া বছরে দুই একবার এইসব 
তোলা পোশাকগুলি রৌদ্রে পিয়া লইতে হয় ॥ 



ছক্তুর্থ অধ্যা্স পরিবারের উপযোগী তন্ত সংক্রান্ত জ্ঞান 
( [010,100 006 £10153 0 006 15001]5 ) 

বাভন্ন তন্তু এবং সাংশ্োঘক তন্তু সম্বন্ধে আলোচনা (900১ 0£ 016- 
1606 (90109 10010101718 510019010 10163) £ সৃষ্টির আদতে অসভ্য বর্বর 

মানুষের লজ্জ্ৰা নিবারণের নিমিত্ত পোশাক-পারচ্ছদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু 
সভ্যতার উন্মেষের সক্ষে সঙ্গে মানুষ লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা 
কারবার জন্য পোশাক-পররিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা উপলধ্ধি করিল। সভ্যতার 
অগ্রগতির সাঁহত রুচির পারবর্তন হওয়ায় পোশাক-পারচ্ছদেও নানা বৌচন্্য দেখা 
দিয়াছে । প্রথমে এই পোশাকের উপকরণ ছিল প্রকীতিজাত স:তি, 'লিনেন, রেশম ও 
পশম। আজকাল মানুষ তাহ।র প্রয়োজন মত আরো অনেক রকমের তন্তু আবন্কার 
কাঁরয়াছে। মানুষের আঁবদ্কৃত এই সকল তন্তুর ভিতর রেয়ন, নাইলন, ভানিয়ন, 
সরন ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। 

কিরূপ তন্ত দ্বার! বস্ত্র প্রস্তত করা সম্ভব ? 

[বাভন্ন পোশাক'পাঁরচ্ছদ, যেমন কাপড়-জামা ইত্যাদি স:তা হইতেই বোনা হইয়া 
থাকে। এই সূতা আবার কতকগর্ীল ক্ষত ক্ষ্র আগ বা তন্তুর সাহায্যে প্রস্তৃত হয়। 
বাভন্ন বস্তুর আঁশের গুণাগংণের ভিতর অনেক পার্থকা আছে । এইজন্য সকল বস্তুর 
আঁণ বা তন্তুহইতে আমাদের কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত করা বায় না। যেমন, তুলা ও 
পাটের আঁশের মধ্যে প্রথমাঁটি অনেক সরু, মস্ণ, নরম ও নমনীয় বাঁলয়া তুলা হইতেই 
কাপড় প্রস্তুত হয়। পাটের আঁশ অনেক মোটা, খসখনে বলিয়া এ আঁশ হইতে 
সাধারণতঃ কাপড় প্রস্তুত হয় না। সাধারণতঃ যে সকল গুণ থাকিলে আঁশ বা তন্তুকে 
কাপড় বুিবার উপযদন্ত বলিয়া মনে করা হয তাহা নিষ্কে বা্ণত হইল £ 

(১) সতা যত শন্ত হইবে কাপড় তত টে$সই হইবে । আঁশগহালিকে লদ্বালাম্ব 
জৌড়া দিয়াই সুতা প্রস্তুত করা হয়। আঁখ লশবা হইলে এই জোড়াও শন্ত হয়। সুতরাং 
লদ্বা আঁণ বা তন্তু কাপড় বৃঁনবার পক্ষে উপযস্ত । আঁশগুলি ছোট হইলেও যদি এ 
আঁশের মধো ভাঁজ থাকে তবে উহা ছারা শস্ত সূতা প্রস্তুত করা যায় । যেমন, তুলার 
আশগুলি ল'বায় ছোট হইলেও ইহাদের মধ্ো ভাঁজ থাকায় তুলা হইতে টেকসই কাপড় 
প্রস্তৃত হয়। 

(২) আশগলি শুধু শন্ত হই'লই চাঁলবে না। '্থাতশ্থাপকতা এবং নমনীয়তাও 
উৎকৃষ্ট আঁশের বিশেষ গূণ। আঁণকে দুমড়াইলে বা মোচড়াইলে যি ভাঙিয়া যায় তবে 
তাহা দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে না। 

(৩) কাপড়কে যাহাতে 'বাভন্ন রঙে রঙিন করা যায় সেইজন্য বাঁভন্ন রঙ ধারণ 
করিবার ক্ষমতা থাকা আঁণ বা তন্তুর একটি প্রয়োজনধীয় গুণ । আঁশে ট্যানন নামক 
একপ্রকার রাসায়ীনক পদাথ* থাকলে বা মোম জাতীর তৈলান্ত পদাথ“ থাকিলে রং 
তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই কারণেই একপ্রকার প্রকীতজাত রেশম তন্তু 
(৬21৫ 911) এবং আযপটেট রেয়ন স্ারা রাঁঙন বশ্ম প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টসাধা । 



৬২ গৃহ-্পরিচালনা ও গৃহ-শশ্রুষা 

(৪) আঁশের চাকচিকা বা ওজ্জবল্য একটি আবশ্যক গুণ । রেশম তশ্তুয স্বাভাবিক 
চাকাঁচিকোয জন্য আত প্রাচীনকাল হইতেই ইহা সূতির বস্ত্র অপেক্ষা অধিক আদত 
হইয়া আসিতেছে । সূতির বস্ধেও আজকাল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চাকচিক্য সৃণ্টি করা 
হয়। ইহাকেই 'মারসেয়াইজড: কাপড়” (0001০611260 ০1011)) বলে । 

(৫) প্রত্যেক আঁশই প্রাথামক অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ময়লা, গাম, পেকটিন ইত্যাদির 
সাহত মিশ্রিত থাকে । আঁশ হইতে সূতা প্রস্তুত কারবার সময় এই সকল ময়লা দূর 
করিয়া লওয়া হয় । যে আশ হইতে যত সহজে এই ময়লা দূর করা যায়, তাহা বস্ত্র 
তৈয়ার কারতে তত বেশ উপযোগী । পাট, রেশম ইত্যাদি তন্তুর অন্যান্য গুণ 
থাকিলেও ইহাদের ময়লা বিশেষতঃ আঁমশের উপরে শন্ত গাম সহজে দূর করা যায় না 
বাঁলয়া ইহাবা তুলা বা লিনেন আঁশের তুলনায় নিকৃছট । 

(৬) 'বাভন্ন আঁশের ক্ষয় প্রাতিরোধ কারবার শান্ত বাভল্ন। পশমের গ্রাতরোধ 
ক্ষমতা কম। এইক্তনা উহা পোকায় কাটিয়া মহজেই নম্ট কারয়া দেয়। পশমের নায় 
[নেন এবং প্রকাতজাত রেশমকে অত সহজেই পোকায় কাটিয়া নণ্ট করিতে পারে না। 
অতএব 'িনেন এবং প্রকাতিজাত সেশম এক্ষেত্রে পশম হইতে শ্রেন্ঠ। 

(৭) এতদ্বাতখত যে সকল আঁশ স্বাভাবক তাপে, মদ ক্ষার বা আসিডে নষ্ট 
হইয়া যায় না তাহাই বস্বশিজ্পে বিশেষ উপযোগী । 

তন্তুর শ্রেণশীবভাগ £ প্রাচীনকালে বস্বশিজ্পে সাধারণতঃ রেশম, পশম, সত ও 
িলনেন এই চাণ প্রকারের তন্তুই ব্যবহার করা হইত। আধ্ানক যুগে 'বাভিন্ন প্রকারের 
রেয়ন, নাইলন, 'ভানয়ন ইত্যাদি মন.ব্যসূন্ট তন্তুও বস্ত্-শিলেপ প্রচুর বাবহার করা 
হইয়া থাকে । 'বাভন্ন তন্তুগুিকে মোট'মটি দই ভাগে ভাগ করা যায় £ 

(৯) অকান্তম বা প্রকীতিজাত তন্তু ! 

(২) কৃঘ্িম বা মনষাস,ষ্ট তন্তু । 

অকৃীন্রম বা প্রকৃতিজাত তম্তুগ্টলকে আবার তাহাদের উৎপাত্ত অনুসারে বিতিষন 
ভাবে 'বভন্ত করা যায়। যেমন, 

(ক) উদ্ভিজ্জ তম্তু £ উদ্মিদ-জগং হইতে উৎপন্ন হয় ঝায়া ইহাদদিগকে উদ্ভিজ্ঞ 
তন্তু বলে। সতি, লিনেন, র্যামন, ক্যাপক, পাট, নারিকেল ছোবড়া ইত্যাদি তন্তুগদলি 
উীঁদ্ভজ্জ তন্তু। 

(খ) প্রাণিজ তম্তুঃ যে সকল তন্তু প্রাণজগং হইতে পাওয়া ঘায় তাহাদিগকে 
প্রাণিজ তচম্তু বলে। এই জাতায় তন্তুর মধ্যে রেশম ও পশমের নাম উল্লেখযোগ্য । 

(গ) খাঁনজ তন্তুঃ এই জাতীয় তম্তু 'বিভিল্ন আকারক হইতে পাওয়া যায় ॥ 
এস:বেস-টস (45৮০5105), গ্রাস ও ধাতব তন্তু এই শ্রেণঈর অন্তর্গত । 

কাত্রম বা মনধাস,স্ট তষ্ভুগীলিকে মোটামচট তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে £ 

(৮) রেরন তন্তু 
(খ) ক্যাসন 
(গ) সিনথোঁটক (5200)601০) বা সাংশ্লোষিক তন্তু । 



৩ পরিবারের উপযোগশ তন্তু সংররান্ত জ্ঞান 
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রের়ন তন্তুকে আবার 'বাভন্ন ভাগে ভাগ করা যায; যেমন--ভিসকস: রেয়ন। 
কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন, আসটেট বেয়ন। 

হইতে উৎপন্ন হয় । 
- এবং প্রাণিজগং এই সকল র়েয়ন উদ্ভদ 

এইজনা ইহারা সাংশ্লে'ষক তন্তুর মন্তগ্গত নহে। 
বা প্রাণিজগং হইতে উৎপন্ন নহে । 

ইহারা জল, বায় এবং কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়। এইজন্য ইহারা 
সাংশ্লোষক তন্তু ॥ নাইলন, [ভানিয়ন, সরণ এবং টোরাঁলন এই জাতশয় তন্তু । 

এ 1সন:থোটক বা সাংশ্লোধক তম্ভুগল উদ্ভদ 



$৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শতশ্রুষা 

অকৃত্রিম ব! প্রকৃতিজাত তত্ত্ব (90181 7155) 

(ক) উদ্দভজ্জ তন্তু 

সৃতি, লিনেন ইত্যাঁদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত । এই জাতয় আঁশ সেলযলোস 
(091181956) নামক একপ্রকার পদাথ" দ্বারা গাঠিত। সেলযলোসের রাসায়নিক সংকেত 
(০1)6171081 10177018), (06171009501, অথণৎ 06111)05) এই সংকেতাটিকে 

1-সংখ্যক বার (-এর অথ অসংখ্য) লম্বালাম্ব ভাবে সাজাইয়া একাঁটি সেলালোসের 
অণু (4০15০015) পাওয়া যায় । এইরূপ অসংখ্য সেলহ্যলোসের অণু একান্ত হইয়া 
একটি তন্তু বা আঁশের সৃষ্টি হয় । সেলুযলোস আবার কাধন (0), হাইড্রোজেন (77) 
এবং আঁক্মজেন (0) সমন্বয়ে গাঠত। ম্ৃতরাং আমরা বালিতে পার যে কোন একটি 
উদ্ভজ্জ তন্তু কাবন, হাইড্রোজন এবং আঁকুজেন এই তিনাট মৌলিক পদার্থের 
দ্বারা গঠিত । 

স;তি 

উৎপাত্ত ঃ সূতি কাপড়ের তন্তুগুলি তুলা হইতেই আসে । তুলা গাছ সাধারণতঃ 
'৯ মিটার হইতে ১৫ মিটার লপ্বা হয় । প্রথমে ঈষৎ পীতবর্ণের ফুল ফোটে । পরে 

(0) 55 শট 

আডাআড়িভাবে কঙিত অংশের টি 

এ ফুল হইতে ফলের সংষ্টি হয় ॥। তুলা ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় এবং তুলার পাদা 
আঁশগুলি বাঁহরে আসিয়া বাতাস্রে সংহত চারদিকে ছড়াইয়া পড়ে । এই আঁশগুলকে 
যন্ত্রের সাহায্যে বীচ হইতে পৃথক কাঁরয়া গাঁট বাঁধিয়া কাপড় বৃনবার জন্য চালান 
করা হয়। 
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প্রথম অবস্থায় তুলার এক একটি আঁশকে অণবধক্ষণ (1/10:95০06) যদ্বের তলায় 
দেখিলে বেলনাকার এক একটি নলের ন্যায় দেখা যাইবে । ইহার আগা এবং গোড়া প্রায় 
সমান মোটা । এই বেলনাকার নলের 'ঠিক মধ্য দিয়া একাটি সরু পথ আছে । প্রাথামক 
অবম্থায় এই পথাটি তরল পদাথে পণ“ থাকে । আঁশগুলি যখন ফল হইতে বাহর 

হইয়া আসে তখন রোদের প্রভাবে এ রস শুকাইয়া যায় এবং আঁশাটও ধারে ধারে 
বেলনাকার হইতে চেপ্টা হইয়া ক্রমে একটি ফিতার মত হইয়া পড়ে । দেখিতে ফিতার 
মত হইলেও আঁশগীল ঠিক ফিতার মত সোজা নহে ; উহার়া অনেকটা পাক দেওয়া বা 
মোচড়ান ফিতার মত। সাধারণতঃ তুলার আঁশে প্রতি ইপ্গিতে প্রায় ১৫০টি করিয়া এই 
পাক বা মোচড় থাকে । উৎকৃষ্ট শ্রেণগর আঁশে প্রাত ইণ্িতে ২৫০টি পাকও দেখা যায়। 

তুলার আঁশগুলি সাধারণতঃ আধ ই হইতে আড়াই ই ল*বা হয়। আঁশগুলি 
যত লম্বা ও সর হয় কাপড়ও তত সক্ষম ও 'মাহ হয় । মোটা ও ছোট আঁশ হইতে 
সাধারণতঃ মোটা ও নিকৃষ্ট জাত*য় কাপড় তৈয়ার হয়। অত্যাঁধক ছোট আঁশ কাপড় 
বানিবার অনপয্স্ত। ইহা রেয়ন নামক কৃীন্ম তন্তু তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার 
করা হয়। 

সরবরাহ £ পৃথিবীর প্রায় সবন্তুই তুলা কম বেশী জন্মিয়া থাকে। সমগ্র 
উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আমেরিকা হইতেই আসে। তুলা উৎপাদনে 
আমেরিকার পরই ভারতের নাম করা ধাইতে পারে । আঁফ্রকা, সোভিয়েত ইউনিগ্নন, 
ইত্যাদি দেশও ছু কছু তুলা উৎপন্ন কাঁরিয়া থাকে । ভারতের মধো পশ্চিমবঙ্গ; 
গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এবং দাঁক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমত্তকা অণ্লেই প্রধানতঃ তুলা জম্মে। 
পশ্চিমবঙ্গের তুলা আতি 'নকৃষ্ট শ্রেণীর । মহারাষ্ট্রে উৎপন্ন তুলা উৎকৃষ্টতর়। 
আমোরকায় উৎপন্ন তুলা মধ্যম শ্রেণীর । ভারতের ন্যায় সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপন্ন 
তুলাও নিকৃষ্ট শ্রেণীর 

প্রকৃতি £ ক্ষার দুব্য প্রয়োগে তুলার আঁশের কোন ক্ষাতি হয় না। এইজন্য সাবান, 
সোডা ইত্যাদি ক্ষারদ্রুবাদি ছারা সত কাপড় পরিষ্কার করা যায় । প্রয়োজন হইলে 
সোডা ইত্যাদি দ্বারা স্মাতর কাপড় ফুটানও চলতে পারে । রাঁওন কাপড় হইলে ক্ষার- 
দ্রবোর সংস্পশে এ রং চটিয়া যাইতে পারে । 

তুলার আঁশ আযসডের সংস্পশে" নণ্ট হইয়া ষায়। কখনও কখনও সত কাপড়ের দাগ 
উঠাইবার জন্য লঘু হাইড্রোক্লোরিক আিড বা অকজালিক ম্যামিড ব্যবহার করা হইয়া 
থাকে। এইরুপ অবস্থায় কাপড়খাঁন তৎক্ষণাৎ প্রচুর পারমাণে জলে ধূইয়া শুকাইয়া 
লইতে হয়। যাঁদ সামানা আযিডও কাপড়ে লাগিয়া থকে তবে শ:কাইবার পর 
কাপড়ের এ স্থান ফাঁসিয়া যাইবে । স্তর কাপড় কোন অবস্থাতেই গাঢ় আ।সডের 
সংস্পর্শে আনতে নাই। 

ক্লোরন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড এই দুইটি রাসায়ানক পদার্থের ছারা তুলার 
আশি নণ্ট হয়না । রঙন কাপড়-চোপড় সাদা করিতে হইলে ক্লোরিন, 'রিচিং পাউডার 
ব। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

সাধারণ উত্তাপে সাীতর কাপড়ের কোন ক্ষাত হয় না। এইজন্য সীতর কাপড় 
রোদ্রে শুকাইতে পারা যায় এবং গরম ইস্তর ব্যবহার করা যায় । তবে খুব বেশণ গরম 



৫৬ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 

হীস্বি ব্যবহার কারলে সৃতি পড়িয়া লালচে দাগ পাড়বে । তুলার আঁশ উত্তাপ- 
স্ুস্তালক । কাচিবার সময় প্লগড়াইলে সতির কাপড়ের কোনরূপ ক্ষাতি হয় না। 
স্তর কাপড়ে রঙ ধরান পশমের মত সহজ না হইলেও খুব কাঁঠন কাজ নহে। 

লিনেন (11106 ) 

উৎপাত ঃ তিসি ও মসিনা গাছ (185) হইতেই এই তন্তুটির উৎপাতি। ইহা 
একাঁট খাজ্ এবং সরু গাছ--প্রায় ৯১২ সে. মি. হইতে ১০১২ সে. মি. লম্বা হয় । 
[ীলনেন তন্তুঁটি মানা গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় । মাঁসনা গাছের উপরের 
ছালটি সরাইয়া লইলে এই তম্তুটি গাছের মাথা হইতে শিকড় পষ'স্ত ছড়াইয়া থাকিতে 
দেখা যায় । প্রথমে মাঁসনা গাছাট কাটয়া উহার 'বাচিগ:লি বাহর কাঁরয়া লওয়া হয় 
পরে গাছ'টিকে জলে িজাইয়া রাখা হয়; কিছ্দন পরে তণ্তুগযীল নরম হইলে কাণ্ড 
হইতে উহা পথক: করা হয় । 

সরবরাহ ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচুর পারমাণে মসিনা গাছের চাষ করা হয়। 
ইহা ছাড়া বেঙ্পাঁজয়াম, হল্যান্ড, জামণনন ও আমেরিকাতেও মসিনার চাষ করা হয় । 
পাঁথবীর সর্বোৎকৃষ্ট লিনেন তন্তু বেলাঁজয়ামেই উৎপন্ন হয় । 

প্রকৃতি ঃ লিনেন তন্তুগুলি তুলার তথ্তুর ন্যায় সেল্যলে!স নামক একই উপাদানে 
গাঠত। দৈথঘে'য এই সকল তন্তু প্রায় এক ইণ্চি হয়। ক্ষ্র ক্ষুদ্র তন্তুগলি লম্বালদ্বি 
জোড়া লাঁগয়া সাধারণতঃ ২৩ সে. মি. হইতে কয়েক মিটার লদ্বা আঁশের সৃষ্টি করে। 
প্রত্যেকাঁট ক্ষুদ্র তন্তু কতকগুলি অণুকোষের (0611) সমা্টিমান্ত। তল্তুগ্ীল দোজা 
ও সরল হইলেও নলের মত বেল্নাকীতি নহে । একটি ক্ষুদ্র তন্তুকে আড়াআড়িভাবে 

2১0 
র মত খ ৩ 

কাটিলে (0955 5০960 ) উহা দেখিতে একট বহুভুজের মত হইবে । প্রত্যেকটি 
তন্তুর গায়ে মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধনী দেখা বায়। আঁশগনীলর বাহভণগ 
খুব মপ্ণ এইজন্য লিনেন বম্ত্রের এত চাকাঁচক্য। 
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গলনেন তন্তুর গ্ণাগূণ অদনকটা স্তর গুণাগুণের অনুরূপ ॥ সাতির মত 
চিনেন বস্তও সাবান, সোডা ইত্যাদি ক্ষারণ্দ্রুব্যে পাঁ়্কার করা যায়। ক্ষার দুব্যে 
ফুটাইলে বা আছড়াইয়া কাচিলে এই তন্তুর কোন ক্ষাত হয় না। স:তির মত লিনেনও 
আসিডের সংস্পশে" নষ্ট হইয়া যায়। ক্লোরিন, হাইড্রাজেন পারঅক্মাইড ইত্যাদি ছারা 
লিনেন বস্নের বং দূর করা যায়। সাঁতর মত এই তন্তুও সাধারণ তাপে নন্ট হয় না। 

সুতি হইতে 'লিনেনেব আঁশগুলি আধকতর শঙ্ক । এইজন্য সঁতর বস্ অপেক্ষা 
িনেনের বস্ত্র বেশ দিন শ্থায়শ হয়। স:তির বস্বে সাধারণতঃ কোন ওজ্জহলা থাকে 
না। 'িম্তু লিনেনের বস্ত্র খুব চকচকে এবং জমকালো হয়। এই বস্রসতর 
বস্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশ জলশয় বাম্প শোষণ করিয়া লইতে পারে । উত্তাপ সন্থাল্ন 
কারবার ক্ষমতাও ইহাব সৃতি অপেক্ষা অনেক বেশী । ইহার রং ধারণ কারবার ক্ষমতা 
সাধারণ সুতি অপেক্ষা অনেক কম । 

রাজি ( 1২21716) 

িনেনের ন্যায় র্যামিও একপ্রকার গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় । এগশয়া ও 
আমেরিকায় সাধারণতঃ এই গাছের চাষ করা হয় । ব্যামির আঁশগলি সাধারণতঃ 
১৫২--২৬ সোশ্টমিটার লম্বা হয়। কখনও কখনও ৬১ সেন্টিমিটার পযন্ত ইহাদের 
লদ্বা হইতে দেখা যায় । এই তন্তুর মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধন দেখা যায়। 
তন্তগূলি দেখিতে অনেকটা চুলের মত এবং মাঝখানটা ফাঁপা । তুলা এবং 'লিনেনের 
মত ইহাও সেলুযলোস হইতে উৎপন্ন । 'িলনেনের মত রামির আঁশগহলিও চকচকে । 

পাট (006) 

ভারতই পাটের প্রধান উৎপাত্বস্ভল । 'লিনেন এবং র্যাঁমর মত পাটের আঁশ বা 
তথন্তও পাট গাণ্ছব কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় । পাট গাছ সাধারণতঃ ৩--৩'৬ মিটার লম্বা 
হয়। পাতাগৃলি প:থক- কারবার জনো বা পাতা ঝরাইবার জন্য পাটগাছ িছ-দিন 
মাঠের মধো ফেলিয়া রাখা হয় ৷ পরে গাছগলি জলের মধ্যে কিছুদিন ভিজাইয়া রাখিলে 
আঁশগুলি নরম ও আলগা হইয়া যায় । এইবার আঁশগলি কাণ্ড হইতে সহজেই পৃথক- 

করিয়া লওয়া যায়। 
পাটের আঁশ সাধারণতঃ ১২ মি. হইতে ২৪ মি. লগ্বা হইতে পারে । সেলালোস 

হইতেই পাটের উৎপাত । তুলা, 'লিনেন এবং র্যামি হইতে ইহার পার্থকা এই যে 
পাঠের উপাদানে 'লগনো সেলহালোস (1718009 061801956 ) নামে সেল্যলোসের 
এক প্রকার যৌগ (00100010170 ) দেখা যায় । ইহার সাহাযোই পাট প্রথম তিন শ্রেণীর 
আঁশ হইতে চি'নিয়া বাহির করা যায়। 

পাট দিয়া সাধারণতঃ থলে প্রস্তুত হয় । উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট হইতে কাপেট ও 
বস্মাি প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

হেম্প (177210]0 ) 

এই তম্তুও র্যামির মত একপ্রকার গাছের কাণ্ড হইতেই উৎপন্ন হয় । রাশিয়া, চন 
জাপান, ইটালগ, আমোরিকা ইত্যাদি দেশে এই তন্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে । অশিগীল 



&৮ গৃহ-পারিচালনা ও গৃহ-শহ্্রষা 

সাধারণতঃ *৯ মিটার হইতে ২:৪ মিটার লম্বা হয়। ইহা দেখতে অনেকটা 'লিনেনের 
আঁশের মতই । কিন্তু লিনেনের জাঁশ হইতে এই আঁশ অনেক বেশ মোটা । আঁশগুলিয় 
প্রান্ত ভাগ সরু এবং ছিধাবভন্ত । 'লনেন তন্তুর প্রান্তভাগ কখনও 'দ্বিধ।বিভন্ত হয় না। 
সুতরাং অণবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে িনেন তণ্তু ও হেম্প তন্তুর এই পার্থক্য সহজেই 
ধরা পাড়বে । এই তন্তু জলে বা বৃষ্টিতে সহজে নষ্ট হয় না। সেইজন্য ইহা ছারা 
দাঁড় এবং নৌকা ও জাহাজের পালের কাপড় প্রস্তুত করা হয়। এই আঁশগুলিরও মূল 
উপাদান সেলহলোস। 

ক্যাপক ( 20০৮) 

এই তন্তু অনেকটা তুলার তন্তুর ন্যায়। বেলনাকীতি এই আঁখগঠ্লর একপ্রান্ত 
»্কীত, দোখতে অনেকটা বাল:বের মত। অণুবশক্ষণ ষল্ঘ্ে এই আকৃতি দেখিয়া ইহা 
অন্যান্য তন্তু হইতে 'চানয়া বাহির করা ঘায়। ইহা নরম এবং দেখিতে চবচকে। 
ব্যাপক আঁশের মধ্যে অসংখ্য বায়ুপন্ণ গত“ থাকে এবং ইহার মধ্যে সহজে জল প্রবেশ 
কাঁরতে পারে না । সেল্যলোসই এই তন্তুর মূল উপাদান । 

এই সকল বিভিন্ন তচ্তুর মধ্যে সাতি এবং 'লিনেনই সাধারণতঃ কাপড়, জামা 
ইত্যাদি পারধেয় বস্ত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । র্যামি, পাট, ক্যাপক ইত্যাদ 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর তন্তু । এইগযীল সাধারণতঃ থলে, কাপে'্ট। দাঁড় ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে 
বাবহৃত হয় । 

(খ) প্রাণিজ তন্ত 
রেশম ও পশম প্রাণিজ তচ্ভু 

রেশম (9210) £ গহাটিপোকা হইতে রেশম তন্তু উৎপন্ন হয় । রেশম দুই শ্রেণীয় 
--(১) বনা (৬11৫) ও কাঁষজ (০810%9060 )। গদুটিপোকা স্বতঃস্ফুত ভাবে বনে. 
বাদাড়ে যে রেশম তন্তু সৃষ্টি করে তাহাকে বন্য রেশম বলে । পরস্তু গইটপোকা চাষ 
করিয়া যে রেশম পাওয়া ধায় তাহাই কৃষিজ রেশম নামে পাঁরচিত। বন্য রেশম অপেক্ষা 
কাঁষজ রেশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর । সকল প্রাকীতক তস্তুর মধ্যে রেশমই সবচেয়ে দীর্ঘ । 

প্রকৃতি £ গরুটিপোকার মুখ হইতে যে লালা 'নঃসৃত হয় তাহা এক শ্রেণীর 
প্রোটিন। ইহার মধ্যে ফাইন্রয়েন ও সোঁরাসন ৩ £ ১ অনুপাতে থাকে । ফাইবয়েনের 
উপর সোরসিনের একটি আবরণ পড়ে । ফাইব্রয়েনের মৌল (10816016115 ) কার্বন, 

হাইড্রোজেন, আঁক্সজেন ও নাইট্রোজেন । পশমেপপ ন্যায় ইহাতে কোন সালফার থাকে না। 
ইহার ফম্মলা 1ানম্বর্প ৪ 

(0241717805৪) 

ফাইব্রছেন রসের ঘনত্ব ১২৫ হইতে ১৩ পযন্ত হয় । এখানে ফাইব্রয়েন ও 
সৌঁরাঁসনের আকার দেখান হইল । রেশমী তন্তুগ্ঠাল খুব সরু হয় বালয়া সাধারণতঃ 

ছয় হইতে আটাট তস্তু লইয়া এক একটি সংতা প্রস্তুত করা হয় । পশমের তস্তুগুলিয় 



পাঁরবারের উপযোগণ তশ্তু সংকান্ত জ্ঞান ৫৯ 

ন্যায় রেশম তস্তুগুলির ব্যাস সব্ত সমান নহে । প্রায়শঃই দেখা যায় যে একটি রেশম 
তন্তুর একপ্রানস্ত বতখানি মোটা অপর প্রান্ত ততটা মোটা নয়। সাধারণতঃ উহা আস্তম 
প্রান্তে সরু হইয়া যায়। এইজন্য রেশম বশ্রে বুনন (900101108 ) সবর সমান 
( 01017) ) হয় না। রও করার পর উহা ধরা পড়ে) 

রেশম কমনীয় এবং খুবই দৃঢ় । ইহার তন্তু পশম তন্তু অপেক্ষা দ্ঢ়তর কিন্তু 
সূতি হইতে কম দৃঢ় ॥ ইহা দেখিতে অত্যন্ত চকচকে (18560719) এবং তাপ সংরক্ষক 
বালয়া শীতকালেও রেশমী পোশাক পরিধানযোগ্য । ইহার নমনীয়তা অসাধারণ । 

(৪) ফাইব্রয়েন (১) সেরাঁসন 

অধিকাংশ রেশমের বণ'ই প্রথমাবস্থায় সামানা হলুদ থাকে কিন্তু পরে নানা প্রকারে 
ইচ্ছামত রও করা হয় । চৌনক রেশম প্রায়ই সাদা হয়। রেশমের ১১৭ জলা য় বাষ্প 
ধারণ করার ক্ষমতা আছে । ঠাণ্ডা জলে রেশম ম্যাটম্যাটে হইয়া যায় এবং গব্ম জলে 

ইহা চকচক কাঁরতে থাকে । ব্রেশমের বুনন খুব পাতলা বাঁলয়া ইহাকে সবদা সত 
ভাবে ব্যবহার কারিতে হয় । 

লঘু কস্টিক সোডার দ্ুবণে রেশম দ্রবীভূত হইয়া যায়। কিম্তু ভারতীয় তসরের 
এই 'দিক হইতে সবণাধিক আ্ুবধা আছে । ক্ষার ইহার উপর কোন ক্রিয়া করতে পারে 
না। রেশমের আযসিড প্রাতিরোধের একটি স্বাভাবক ক্ষমতা আছে। 

রেশম চিনিবার উপায় (10510015091101। 01 911) £ রেশম চিনিবার দুই 
উপায় আছে । প্রথমতঃ, সালাফউারক আআসিডের লঘ: দ্রবণ রেশমকে খয়েরখ রঙের 
থকথকে পদাথে পূপাঙ্জুরত করে। তারপর ইহাতে অল্প ট্যানক আআসিড ঢালিলে 
উহা কান আকারে পথকীকৃত হয় (16019109005 ০0%)। 

দ্বিতীয়তঃ, গকউপ্রো আমোনিয়াম হাইড্রেক্সাইডকে বলা হয় স্ুইটজার দ্ুবণ 
(50170107075 5010007. ); ইহা কপার হাইড্রেটকে আযমো।নিয়ায় দুবঁভূত কাঁরয়া 

পাওয়া যায়। এই দ্বুবণ সকল রেশমকেই দ্রবীভূত করে. রেশম চিনবার পক্ষে এই 
দ্বিতীয় উপায়টি শ্রেষ্ঠ । 

পশম ( ড/০০1) 

মানুষের ব্যবহাধ আধুনিক শগতবস্তাদর তালিকায় পশম অপ্পারহাঘ*। মানুষের 
আচ্ছাদন সমস্যা সমাধানে প্রকৃতির অবদান যতখানি, প্রাণজগতের অবদান যে তাহা 
অপেক্ষা কিছুমান্র কম নহে পশমই তাহার উৎকৃষ্টতম প্রমাণ । প্রাণ্জি তন্তু হইতেই 
পশমের উদ্ভব। ইহাই পশমর মূল কথা । দেশ-বিদেশে 'বাভন্ন প্রাণীর দেহাবরণ 
তথা লোম হইতেই পশম সষ্টি হয়। 



৬০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শশ্রুষা 

পশমের প্রকৃতি ও স্বরূপ £ মানুষের কেশের ন্যায় পশুর লোমও ক্লমবধমান। 
কাজেই লোম যতই কাটা হন্ন ততই উহা আবার সংট্টি হয় সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মেই । 
ভেড়ার লোম হইতে পশম তন্তু প্রদ্তুত হয় । 

পশমের প্রধান বোঁশষ্ট্য ইহার নমনীয়তা । সাধারণ গটানো অবন্থায় উহাকে 
টানিলে পশম লম্বা হয় আবার ছাড়িক্া দিলে পৃবশবদ্থায় ফিরিয়া আসে ' তবে এই 
নমন্নর তার পারমাণ নিভ'র করে পশম কতখানি নরম (০) তাহার উপর । পশমকে 
উত্তমর্পে ধাল ময়লা তৈলাদি হইতে বাম্প-ধৌগত (566810-5951) ) পদ্ধাঁতিতে মতস্ত 
করা হইলে উহার নমনীয়তা ও কমনখয়তা বাড়ে ॥ পশমের এক একটি তন্তু বা 71016” 
এর দৈঘণ সাধারণতঃ তিন ইণ্চি হইতে এক ফুট পষক্ত হয়। পশমের প্রাকীতিক বণ 
সাদা, কলাম, ঈষং হলদুদ, লালচে, বাদামশ প্রভাত নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। তবে যত 
গাদা হর ততই উহার প্রকাতি (৫৮81115 ) ভাল হয়। অধুনা কলে ইচ্ছামত পশম রং 
করা হয়। 

পশম তন্তু তাপ ও জলীয় বাম্প দ্বারা প্রভাবান্বত হয় এবং ফলে উহাকে দুমড়াইয়া 

বা মোচড়াইয়া দিলে তাপের প্রভাবে পুনরার প্বণবন্থা প্রাপ্ত হয়। তাই পশমের 
বস্তাদি ধূইবার ক্ষেত্রে শগতল জল অপেক্ষা সামানা উষ্ণ জল বাবহার করিলে উহার 
ময়লা কাটিয়া যায় এবং উহার আকাত ন্ট হইবার 1কিছ:মান্ন ভয় থাকে না। 

পশম তন্তুর ঘাত সাহবার ক্ষমতা অল্প ॥। তাই পশমের পোশাকাদি ধত্ু কারয়া 
রখা বিধেয় ॥ অতাধিক চাপে, ড্যাম্প লাগিলে পশমের তন্তুগুলি উহাদের স্বাভ1বিক 
গুণ হারাইয়া ফেলে । ফলে বস্ত্র নষ্ট হইয়া যায় । অত্যাঁধক চাপে কোন কোন পশম 
জমাট বাধরা যায় এবং ৬হার নমনীয়তা (12185110105 ) হায়াইয়া ফেলে । ভিজা 
অবস্থায় রাখিলে ছাতা (17017295 ) পাঁড়য়া যায়, কড়া ধৌদ্রে রঙ জহালয়া ঘায় এবং 
উপযন্তরুপে রক্ষণ্রে অভাবে পোকায় কাঁটয়া ফেলে। পশম আগুনে প্হাঁড়য়া যায় । 
পশম পোড়া গন্ধ অনেবটা শিং বা পালক পোড়া গন্ধের মত। 

কাস্টক সোডার মদ দ্রবণেই পশম সম্পূণরিংপে দ্রবখীভুত হইয়া যায়। কাজেই 
ব্াস্টক সে।ডা বা পটাশ লইয়া কাজ করিতে গেলে পশমের জামা বাব্হার না করাই 
বাঞ্চনঈর় । তবে হাইড্রোক্লোরিক আসড পশমকে শুধু বিকৃত কাঁরয়া দেয় (১৬০11 
(0), দ্রবীভূত করে না। লালফিউপ্িক্ ও নাহী্রক আপিডে শুধু পশমের রং চাঁটয়া 
যায় এবং একটি হলদ রঙের আবরণ পড়ে । 

পশম তন্তুর গঠন (771616 5000001৩ ) £ পশম তন্ত্ুতে “কেরাটিন” ((0519017) 

»[মক একপ্রকার প্রে।টন থাকে । অন্যান্য জৈব পদার্থের ন্যায় হহারও অনেকগুলি 

অণু একত্রে সত্ববদ্ধ আকারে থাকে । এই অবস্থায় £কেরাঁটন' অণুর নাম “মসেলে” 

(41021189) 1 কেরাটিনে কাবন, হাইড্রোজেন, আক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার 
(বদ্যমান। এইগুলি কতকগহলি কাঁঠর গুচ্ছের আকারে (981)0195 01 ১০)০15 ) 
থাকে? কেরাটনের ফরমূলা ও গঠন নয়রপে £- (০421115701515৯) 

তোমরা সকলে ভুট্রা দেখিয়াছ। ভুট্টার গায়ে একপ্রকার আঁশের মত আবরণ থাকে। 
পণ্ম তন্তুও ঠিক সেইরূপ সরু সরু আঁশে ডকা থাকে। আবার কোন কোন তন্তুর 
মাছের আঁশের মত সুবিন্যগ্ত খোলস থাকে । অণবধক্ষণ যন্ত্রের তলায় কাচের স্লাইডে 

পশম তন্তু টান কাঁরয়া ধাঁরলে উহার গঠন দেখা যায় । এখানে একটি 'চত্র দেওয়া হইল। 
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পশম ানবার উপায় (70600108610. ০ ড্/০০1)£ কোন বদ্ধ পশমের 

শকনা জানতে হইলে উহার তস্তুকে পটাশিয়াম প্রামবেটের (20059) লঘু দ্রবণে এক 
ণমাঁনট ধাঁরয়া ফুটাইতে হয় ॥। পশম থাকলে উহার বর্ণ গাঢ় খরেরণ হইয়া যায় । 

পশমের সরবরাহ £ ইংল্যাণ্ড, 'নিউাঁজল্যাপ্ড, অস্ট্রেলয়া, আমেরিকা যুত্তরাস্ট্র 
প্রভৃতি সব কয়টি দেশই প্রায় সমভাবে পশমের চাঁহিদা 'মটাইতে সাহায্য করিতেছে। 
বাভন্ন দেশে 'বাভন্ন জাতখর মেষ পালিত হয় বলিয়া উৎপন্ন পশমের প্রকাতিও 'বাভন্ন। 

অণুবীক্ষণ বল্মের তলায় একাঁটি পশম তন্তুর আক্ীত 

প্রতোক দেশের পশমের এই স্বকীয়তার জন্যই উহারা পাঁথবার ক্লমবর্ধমান চাহিদার সাহত 
তাল রাখিয়া নিষ্ষের নিজের চাঁহদাকে সমানভাবে বাড়াইতে সমর্থ হইতেছে, ফলে 
কোন একটি দেশে পশমের বাজার গ্থাঁপিত না হইয়া কয়েকটি দেশে উহা ছড়াইয়া আছে । 

কৃত্রিম তন্তু (4১101150191 [10165 ) 

তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতি প্রকৃতিজাত তন্তু হইতেই আমাদের পারধেয় বস্ত্রাদি 
স্্বপ্রথম প্রস্তুত করা হইত । আজকাল কিন্তু এই সকল প্রকীতিজাত তন্তু ছাড়াও অন্যান্য 
বহু প্রকারের তন্তুদ্ধারা প্রস্তুত কাপড় বাজারে দোখতে পাওয়া যায়। নূতন নৃতন 
এই সকল তস্তু মানুধ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় সুষ্টি ঝাঁরয়াছে। মনুষ্য-নিমিত এই সকল 
তস্ত্ুকেই কৃত্রিম তন্তু (41020191191 ) বলে। যেমন- নাইলন, ডেব্রন, ভিনিয়ন, 
সরন ইত্যাদি এই শ্রেণীর কীন্রম তন্তু। এই সকল তত্তুর মধো নাইলন, ডেব্রন, (ভিনিয়ন, 
সরন ইত্যাঁদকে সাংশ্লোঘক তন্তু (35000600 71155) বলা হয়, কারণ গবেষণাগারের 
দ্রব্যাদি ( 1:901%601 ০1১৩1019215 ) হইতেই এই সকল তন্তু নির্মিত হইয়া থাকে। 

রেয়নকে ঠিক সাংশ্লোষক তন্তু বলা চলে না; কারণ উহা. প্রকৃতিজাত সেল্যলোস 
হইতেই বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

রেয়ন (২25০7) £ রেয়নই মনুষ্যীনমিতি সবপ্রথম কৃত্রিম তত্তু। ওজ্জহল্যে 
এবং চারণচকো ইহা প্রায় প্রকৃতিজাত রেশম তস্তুর মতই । এইজন্যই রেয়নকে কৃত্রিম 
রেশম (41000191511 ) বা আর্ট সিজ্ক' বলা হয়। তুলার সকল আঁশের দৈধণ 
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সমান নয়। ইহার মধ্যে বড় আঁশগুল স্মাতব্ত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 
ছোট ছোট আঁশগলি এ বস্ঘ প্রস্তুতর কাজে লাগে না। এই সকল ক্ষ,দ্র ক্ষুদ্র আঁশ- 
যুক্ত তুলা (0016010 1106515 ) এবং বিশুদ্ধ ডান্ভদ-মন্ডই ( ৬/০০০৫-091 ) উৎকৃষ্ট 

রেয়ন প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়ানক পদ্ধাতির ফলে তুলার আঁশে ওজ্জবল্য ও 
চাকচিক্য সুন্টি হয় এবং রেশম বাঁলয়া মনে হয়। রেয়ন প্রদ্তুতির 'বাভন্ন পদ্ধতি 
প্রচলিত আছে, যথা--(১) ভিসকোস (৬1১০০9০), (২) কিউ-্প্রামোনিয়াম (0. 
71810100110]0), (৩) সেল্যলোস আযাসটেট (061151956 2০০195 ), এবং 

(8) সেলালোস নাইট্রেট (০21101956 101026০)। ইহাদের মধ্যে সেলুযলোস 
আ।পিটেট এবং সেলংযলোস নাইডট্রেট তস্তু দোখিতে রেয়ন তন্তুর ন্যায় হইলেও ইহাদের 
প্রকৃতপক্ষে বেয়ন বলা হয় না। মোট উৎপন্ন রেয়নের মানত শতকরা & ভাগ্ 'কিউপ্রামো- 
নয়াম পদ্ধাঁততে প্রস্তুত হয়, অবাশন্ট রেয়ন 'ভিসকোস পদ্ধাততে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

প্রকাত £ লম্বালান্বভাবে দেখিলে রেয়নতস্তু অনেকটা চওড়া ফিতার মত বলিয়া 

মনে হয় । আড়াআ'ড়িভাবে কাটা তল অসমান ধারবিশিন্ট পাতার মত দেখায় । এনিয়ে 
উহাদের চিত্রের সাহাযো দেখান হইল । 
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রেয়ন তন্তু রেয়ন তচ্তু ( আড়াআডুভাবে কাটা তল) 

কিউপ্রামোনিয়াম তন্ত্র আড়াআড়ি কাটা তল দেখিতে বৃত্তাকীত। জলে িজাইলে 
এই রেয়ন তন্তু শতকরা ২৫ হইতে ৪০ ভাগ জল শোষণ করে এবং জোর অনেক কমিয়া 
যায়। ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা গরম জল হইতে ইহা বেশ জল শোষণ কষে । এই জন্যই 
রেয়ন বস্ত্র গরমজলের পরিবতে” ঈষদুষণ গরম জলে ধুইতে হয়; কিন্তু শুক রেয়ন 
বস্রেআবার প্ব জোর 'ফাঁরয়া আসে । ভিজা অবস্থায় রেয়ন বস্রের কোন রকম 
পাঁরবত'ন হইলে শুষ্ক অবস্থায় এ আকাীত আর ফিরিয়া আসে না। এই জন্যই রেয়নের 
জামা-কাপড় খুব সাবধানে যত্বের সাহত ধূইতে হয়। আজকাল অবশ্য রেয়ন তন্তুর 
অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং জলে 'ভিজাইলেও এখন আর তন্তুর জোর কমিয়া যায় না। 
আজকাল রেয়নের তোয়ালে (০৬৪1) এবং রুমালও ব্যবহৃত হইতেছে। 

রেয়নতন্ত সেল্যলোস হইতে প্রস্তুত । নুতরাং সুতির বস্ব্ে যে সকল রঙ ধরে 
তাহাদের সাহাধ্যে রেয়ন বস্্ও রঙ করা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে দূতির বস্ত্র 
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অপেক্ষা রেয়ন বস্ত রঙ করা অনেক সহজ । প্যবেই বলয়াছি আসিটেট রেয়ন 
বিশুদ্ধ সেল্যলোজ নয় এবং ইহাকে প্রকৃতপক্ষে রেয়নও বলা চলে না। এইজন্য এই 
জাতীয় কাপড়ে রঙ ধরান অননক কণ্টসাধ্য। সুতির বস্ত্র ন্যায় ইহাও আসিডের 
সংস্পশে" ন্ট হইয়া ঘায়। তবে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে মদ আ।,ড প্রয়োজন 
বোধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মদ ক্ষার জাতীয় দ্রব্যে রেয়নের কোন ক্ষাত হয় 
না। রেয়ন বস্তে সতির বদ্দের মং ততোই গরম ইংস্ত্ বাবহার করা যাইতে পারে । তবে 
অত)ধিক গরম ই1স্ধ ব্যবহারে পোড়া দাগ পাঁড়তে পারে। রেয়নতন্তু আগুনে সতির 
মতোই শিখাসহ পড় ত থাকে । 

নাইলন (45107) ৪ নাইলনই প্রক্তপক্ষে মনুবাসস্ট প্রথম সাংশ্পোৰচ তভু॥ 
193২ ধ্রখন্টাব্দে আমোরিকার 1: 2000 0001 [0৮ তকুত্থ গহিদণার ছারা রাদায়াদক 

দ্ুবয।দির সাহ য্যে কয়েকটি তক্তুর নায় পদাথণ হুদতৃত করে । ইহার মধো £ 2য৮66এ 
স্বাভা।ব? তন্তুর প্রায় নকল গুণই দ্ট হয় । এই 1115৫ ১ই পার নাইন নামে 
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নাইলন তত আড়ামা'ডুতাবে কাটা হল 

পরাচিত হয়। তখন এই নাইলন টুথ রাস প্রস্তুতিতেই বাবহত হইত ॥ ক্রমশঃ 
গ্রবেষণার ফলে ইহ'র আরও উন্নতি হয় এবং 1940 খ্ঃ সব্প্রথম নাইলন তন্তু কাপড় 
বুনবার কাজে ব্যবহৃত হয় ॥ 

নাইলন তন্থু দইটি ধাপে গুস্তুত হইয়া থাকে । প্রথমে করলা, জল এবং বানু 
সাহযো নাইলনের কুি ( £1963 ) প্রস্তুত, হয় এবং খিতায় ধাপে এই কুচি হইতে 
নাইলনতন্তু সন্উ হর । 

গৃহ-পার, 15 



৬৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রুফা 

প্রকীতি £ লদ্বালম্বভাবে দোখলে নাইলনের তন্তু লম্বা নলাকাতি বালয়া মনে 
হইবে। আড়াম ডিভাবে কাটা তল কতগ:ীল ক্ষুদ্র বৃত্তের সমান্ট বলিয়া মনে হয় ॥ 

নাইলনতস্তু সাধারণতঃ অধন্বচ্ছ (02051000001) । আজকাল অস্বচ্ছ (00886) 
নাইলন তন্তুও আব্কৃত হইয়াছে । এই জাতীয় তন্তু খুব শস্ত, ইলাস্টিক এবং 'টিকসই ॥ 
নাইলনের জল শে'ষণ কারবার ক্ষমতা খুবই সামান্য । আজকাল এই তস্ত্ুর উপর এক- 
প্রকার প্রলেপ লাগাইয়া জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ানো হইয়াছে । নাইলন তন্তু 486 ফাঃ 
উত্তাপে গালয়া যায়। সুতরাং সাধারণ উত্তাপে ইহার কোন ক্ষাত হয় না। ইহা 
আগুনের সংস্পশে 'শিখাসহ জহলে না, গালরা যায়। জল বা ড্রাইক্রানংএ ব্যবহৃত 
তরল পনাথে ইহার কোন ক্ষাত হয় না। মদু ক্ষারে এবং ঈষদুফ) জলে এই জাতীয় 
বস্মাদ অনায়াসেই পরৎ্কার করা যায় । মদ; আপসিড নাইলনের কোন ক্ষাত করে 
না। শতকরা ৩ ভাগ হাইড্রেকরেধরক আসডের দ্রবণ ন।ইলনের পক্ষে ক্ষাতকর। 
ক্লোরনের ন্যায় উগ্র ব্রী5ং পদাথ নাইলনের বশ্ত্ে ব্যবহার কাঁরতে নাই । অপেক্ষাকৃত 

মৃদ: রাই নাইলনের পক্ষে 'নরাপদ। সূযের আলোতে এই জাতখয় তত্তু ন্ট 
হইয়া যায়। সুতরাং নাইলনের ক্তা'দ ছায়ায় শ:কাইতে হয় ॥। এই জাতীয় বস্তের 
সব৭পেক্ষা বড় স্ীবধা হইতেছে যে ইহা কোন পোকায় কাটিতে পারে না। অবশ্য 
নাইলনের সাহত পশম মিখ।নো থাকিলে উহা পোকায় কাটতে পায়ে। 

ডেক্রন (30701) £ 1946 খ্ঃ ব্রিটেনে টেরিলিন (1[6151676) নামক এক প্রকার 
নূতন তন্তু আবকৃত হয় ॥। এই টেরিলিন হীথালন গ্লাইকল (111791606 ৪19০০] ) 

এবং ডাই-মথাইল টেরেখযালেট ( 101106- 
6791 1511017091216 ) হইতে প্রস্তুত 

হইত ॥ আমেরিকার [59 01000071919 

এঁ বৎসর টোরিলিনের সবস্বত্ব ক্রয় করিয়া 

উহার আরও উন্নাতর জন্য গবেষণা কার্ধ 

চালাইতে থাকে । এই কোম্পানী অবশেষে 
এঁ তস্তুকেই ডেক্রন নাম প্রদান করে। 

প্রকীত £ ডেব্রনের সাহত আসটেট 
তন্তুর কিছুটা মিল দেখা যায়। ডেব্রুনের 
তন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্যে দোখতে প্রায় 
নাইলনের মতই। 

আগুনের সংস্পশে ইহা গাঁলয়া শস্ত 
ডেক্রন তন্তু দানাতে পরিণত হয়। ডেক্রনের কাপড় 

ঘামে বা জলে কুসকাইয়া যায় না এবং ইহার ভাঁজও নষ্ট হয় না। ডেক্রন-উপাদানে প্রস্তুত 
জামা-কাপড়ের ইঁস্ত্র করার কোন প্রয়োজন হয় না। এইজন্য ইহার প্রচলন 'দিন 'দন্ই 
বাঁড়তেছে । মদ আিড এবং ক্ষার ডেক্রন তন্তুর কোন ক্ষাত করে না। র্রিচিং 
দ্রব1ঃ এই জাতগয় তন্তুতে নিভ“য়ে ব্যাবহার করা যাইতে পারে । নাইলনের মত ডেক্রন 

তন্থুও পোকায় কাঁটিতে পারে না। আজকাল অনেক প্রকার রাঁঙন ডেক্রন দেখিতে 

পাওয়া ষায়। ডেক্রন পড়বার সময় কালো ধোঁরা ( 0911.-9190/5 ) বাহর হয়। 



পারবায়ের উপযোগগ তণ্তু সংকান্ত জ্ঞান ৬৫ 

নাইলন পাঁড়বার সময় ধসরবণের (1১105) 218১) ধোঁয়া বাহির হয় । এই পরীক্ষার 
সাহায্যে ডেকুন ও নাইলনের পার্থকা বাঝিতে পারা যায়। 

আজকাল আরও নূতন নূতন অনেক তন্তু আবক্কৃত হইয়াছে । ইহাদের মধো 
ওরলন (01107 ), সরন (98189), ভিনিয়ান (৬1007) ইত্যাদর নাম করা যাইতে 

পারে। মনয্যপৃষ্ট সর্বাধানক তন্তু হইতেছে টেফলন (75190) ইহা 1954 খুঃ 
আমোরকার 708 70106 000180% কতৃকি আবচ্কৃত হইয়াছে । 

খনিজ তন্তু (1110518] 1:10155 ) 

খানজ তন্তুসমূহ [তিনভাগে 'বিভন্ত্র করা হইয়াছে ; আসবেসটল, গ্রাম এবং ধাতব। 
এই সকল তন্তু বস্ত্রশিজেপ খুব বেশ বাবহৃত হয় না। 

আ্যসবেসটস (/১১০০১৫০১) £ ইহা একপ্রকার প্রাকাতিক তন্তু, খাঁনতে 'বাছল্ন প্রকার 
অপদ্র:ব্যর (1008110155 ) সাহত ইহা আকধিক হসাবে পাওয়া যায়। রাসায়নিক 
পদ্ধাততে অসদ্রব্যপমূহ দূর কাঁরয়া এই তস্তু প্রস্তৃত করা হয়। 

প্রকৃতি ঃ আযসবেসটস তন্তু লদ্বায় এ ই হইতে 3 ই পযন্ত হয় ॥ ইহাদের 

ব্যাস অতান্ত ছোট ॥ অণুবশক্ষণের সাহায্যে এই তন্তু মসৃণ, সরল ও ক্ষৃদ্রক্ষদ্র 
দশ্ডের মত দেখায়। শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ সত মিশাইয়া এই তদ্তু তাপের 
কুারবাহণ বাঁলয়া ইহার সাহ'ধ্যে অগ্রিনিবপক দলের পোশাক, দস্তান।) ইত্যাদ গুস্তুত 
হয়। পরীক্ষাগারেও আসবেদ্টসের পাত উত্তপ্চ বীকার ইত্যা্ঘ ঠা*ডা কারবার ভনা 
ব্যবহৃত হয়। 

গলাস (01955) 8 1993 খ্ঃ চিকাগ্গো শহয়ে 'লাব গ্লাস কোম্পানগ (14099 
0193৯ ০0101 )10% ) প্রথম গ্রাস এবং রেশম তন্তুর সধামশ্রণে একটি আলো আচ্ছাদন? 
(18100 91906) গ্ুস্তুত কাংয়া প্রদশন করে। একজন 1বখ্যাত আঁভিনেতগ এ আচ্ছাদন" 
দোখয়া উহ।র সাহাযো একটি পোশাক গুস্তুত করেন। জানা যায় যে স্পেন দেশের 
রাজকন্যাও বহ. অর্থবায়ে গ্রাস তন্তুর একট পোশাক প্রস্তুত কর়াইয়াছিলেন। এই 
পোশাকের একাট অশ্রীবধা ছিল এই যে ইহা ভাঁজ করা যাইত না। 1938 থৃঙ্টাব্দেই 
প্রথম বস্ত্র শিজ্পে ব্যবহ্ৃ5 হইবার মত উন্নত ধরনের গ্রাস তম্তু উৎপন্ন হয়। গ্রাসের 
মাবে'ল (70910155 ) হইতেই এই তন্তু প্রস্তুত করা হয়। ইলেকটুক চুল্লিতে প্রা 
২৪০০ ফ.ঃ উত্তাপে এই মার্কেলগ্ীল গালাইয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'ছদ্রের মধ্য দিয়া চালনা 
করা হয়। 

প্রকৃতি $ গ্লাসের তন্তুসমূহ স্বচ্ছ, মসণ ও সরু দণ্ডের ন্যায়। আড়াআড়ি ভাবে 
কাটা তল কতগ্াল বৃত্তের সমাণ্টি ব'লয়া মনে হয়। 

গ্রসতন্তু আগুনে বা আঁসডে নন্ট হয় না এবং পোকার কাটিতে পারে না। 

সর্ষের আলোতে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। জলেধুইলে ইহার আকৃতির কোন 
পাঁরবঠন হয় না। তবে খুব সতক'তার সাহত ধুইতে হয়। যেমন মোচড়ান বা 
পুগড়ান না হয় সেইদিকে লক্ষা ধাখিতে হয় ॥ মোচড় ইলে গ্রাসতন্তুগ্ল ভাঙয়া যায়। 
এই কারণেই এই তন্তুর বস্তাশিজ্েপ বহুল প্রচলন নাই ॥ 

জানালান্দরজার নকশার কাজে এই তন্তুর গুচল্ন বেশ দেখা যায়। ধূলাবালি 
ইত্য।দ এই ধরনের তন্তুতে লাগিয়া থখঁকতে পারে না ॥। জুতরাং এই সকল পর্দা 



৬১ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 

সহজে ময়লা হয় না। কোট জ্যাকেট ইত্যাদিতেও আজকাল এই তম্তু ব্যবহৃত 
হইতেছে। 

ধাতব তন্তু (15121 61195) £ স্বণ রোপা, তাম্র ও বাভন্ন শঙ্কর ধাতু 

(৪11955 ) অজকাল বস্তাশন্পে বাবহৃত হইতে দেখা যায়। এই সকল ধাশুব তচ্তু 
প্রধানতঃ কাপড়ের উপর নকশা প্রস্তাীতিতে বাব্হত হয় । আবার কখনও কখনও সৃতি, 

রথ 

রঃ 

8298228555- রিনি শ্গ সর পি 

সি 

গস তত আড়াআড়িভাবে কাটা তল 

?লিনেন, বেয়ন ইতাাদ তত উপরে এই সকল থাতুর আবরণে একপ্রকার নূতন তন্তু 
নৃঁদ্ট কারা কাপড় উ্রপণজ করা হম । এই ধরনের কাপড়ের বাড়ি বিছহাদন পরে ক্ষয় 
হইয়া কাপড়ে নাভাবিক হসটদয নট কাবা ফেলে । িছুদিন যাবৎ আযলামানিয়াম 

ধাতু হইতেও ১*ত পুত ও পায় ক্ত্রশজেপ বাবহার দা হইতেছে । 

2. বাভন্ন পন্ধাঁতছে বিভিন্ন তন্তুর বস্্ধেটোত। 
(101161000 7160)0945 07 /951)105 2171 00131110 1041511815 ০01 

011011011 7005 ) 

তোগরা প্রত্ভোবেই লক্ষা কারিয়া থাকবে যে একখানি কাপড় বা একট ব্লাউজ 
গকছু'দন ব্যবহার কাঁরলেই উহা ময়লা হয় ব'বহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তখন 
উহা সাবান, সোডা বা অনা কোন পাঁঞ্ছকারক দ্বুবা দ্বারা পরিগ্ফার করিয়া তবেই বাবহার 
কারতে হয় । শুধু পাঁরিগকাথ কারলেই হয় না, কাপড়ের স্লাভাবিক কা'ঠিনা ও চকচকে 
ভাব1৮ 'ফিরাইয়া আ:নবার জন্য উহাতে নীল, কলপ ইতা।দ লাগাইয়া ইস্তি করিয়া 
লইতে হয় । সুতরাং বন্ত্রধোতি বালিতে শুধুনান্র শাবান, সোডা ইত্যাদির সাহায্যে 
বস্ুখানি গছুধ্ার করাই বুঝায় না; নগল দেওজা, কলপ লাগান, ইস্ত্রি করা ইত্যাছি 



পারবারের উপযোগ? তন্তু সংক্কাস্ত জ্ঞান ৬৭ 

শবাভন্ন আনযষান্মক প্রক্রিয়া যাহার সাহায্যে বন্ত্রখানয় পৃবের সোন্দধ* ফিয়াইয়া আন। 
হয়-_সমস্তই বস্বধৌতির অন্তর্গত । বস্ঠধোৌতির মূল উদ্দেশ দুইটি $ 

(১) কাপড়ের ময়লা প্রভাত দূর কারয়া উহা পাঁর্কার বরা (৬৪511108 ) এবং 
(২) পারিকার কাপড়ে স্বাভাবিক সৌন্দয' ফিরাইয়া আনিয়া উহার উৎকর্ষ সাধন করা 
(17111510175 ) | 

বস্ত্রধোতি প্রণাল্সটি নিম্নীলখিত কয়েকটি ভাগে বিভন্ত করা যাইতে পারে ঃ 
(১) ময়লার তারতম্য অন:সারে বস্ত্রাদ 'বিভল্ন ভাগে ভাগ করা (5211102), (২) 'রিফু 
ব৷ সেলাই করা (17/970108 ), (৩) দাগ উঠান (91210 16100%21), (8) জলে 
[ভিজানো (5156010€), (৫) গয়লা দূর করা (০1681108), (৬) ফংটান 
(১011152), (5) নল দেওয্া (0195175)) (৮) কলপ দেওয়া (95120171175), 

(৯) শঙ্ক করা (415118), (১০) আদ্র করা (৫81071051, (১১) ভাঁজ করা 
(911178), (১২) ইস্ত্রি করা (10০7008), (১৩) বায়? চ!লিত করা এবং তুলিয়া 
রাখা (81109 270 5101116) | 

ডপরোন্ত শুরগুলি অনুসরণ কারয়া সাদা সৃতি ও ?লনেন বস্ত্র ধূইবে। 

হাতি এবং লিনেত [৭1 র'ঙন বস্ত্রা্ি ধুইহার পদ্ধতি 

আসকাল রাঙন ও ছ।পা রা চলন প্রাতিদিনই বাড়িয়া চঁলিয়াছে। «ই সবল 

ধস্তাঁদ ধুইবার সময আঁধকতর সতক্তা অবলম্বন কাঁরিতে হয় ॥ ইহাদের মোটামুটি 
দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে (১) পাকা রঙের বম্ত।দি। (২) কাঁচা হঙের 
বস্তাদি । তোমরা লক্ষা করিয়া থাকিবে যে, কোন কোন কাপড়ে সাবান ঘ'ঁষংল সহজে 
উহার রঙের কোন পরিবত হয় না; ইহাদের রও পাকা বাঁলয়া সহজে নণ্ট হয় না। 
এইজন্য বস্তাদ পাঁর্কার করা 8 সহজ । আবার এমন অনেক কাপড় আছে 
যাহাদের রঙ সামানা সাবানজলে ধুইলেই উঠয়া যার । ইহাদের রঙ ঝাঁচা, সুতরাং 
বিশেষ সতকতার সহিত পরিত্কার স্জ হয় । 

পাকা রঙের বস্ত্রাদ £ এই সকল বস্ব ধুইবার প্রণালী অনেকটা সাদা বস্ত ধোওয়ার 
প্রণালীর অনুরূপ £ প্রয়োজনমত রিফ্ বা সেলাই করিয়া কোন দাগ লা?গয়া থাকিলে 
তাহা উঠাইতে হয়। দাগ উঠানোর সময় সব্দাই দাগ উঠ।ইবার দ্ুব্যটি ভলে গযালয়া 
ব্যবহার করিবে । কখনও পাউডার বা গণ্ড়া রাঙন কাপড়ে বাবহার করা উচিত নয় । 

ইহাতে রুঙ চটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । ক্লোরিন বা এই পরনের উগ্ন ব্ীচিং দ্রব্যাদি 
কখনও এুঙন কাপড়ে বাবহার কারবে না। অত্যাধিক ময়লা হইলে কাগ্ড়গু্ল 
1কছ-ক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহাতে ময়লা আলগা হইয়া আসবে এবং পার্কার 
কারিতে সুবিধা হইবে । জলে ভিজাইবার সময় প্রতি ১০ ছটাক জলে ঝড় চামচের এক 
চামচ লবণ গলিয়া লই,ব। ইহাতে কাপড়ের রুঙ স্থায়ী হইবে। সব্দাই ঠান্ডা বা 
ঈবদ। এনং মৃদ জল ব্ব্হার করিবে। তেমন ময়লা না হইলে কাপড় জং 
ভজ্ঞাইবার প্রয়োজন নাই ₹ ঈষদ,ঝ। মদ জলে কিছু গাবান বা সাবানের গণড়া গলিয়া 
ফেনা হইলে উহাতে এইবার কাপড়খানি ভি ভজাইবে । জলের উষ্ণতা ধেন ১০০-১১০* 

ফাঃ-এর মধো। থাকে । ধীরে ধীরে রগড়াইয়া কাপড় হইতে ময়লা বহর কারয়া দিবে । 



৬৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 

প্রয়োজন হইলে থাাপয়া কাচিতেও পার । ময়লা উঠিয়া গেল প্রায় ১০ ছটাক ঠাণ্ডা 
জলে বড় চামচের'এক চামচ ভিনিগার গৃলিয়া তাহাতে কাপ্ড়খানি ২-৩ মিনিট ভিজাইয়া 
রাখ । ধূইবার সময় রঙ "বিবর্ণ হইয়া গেলে ইহা?ত আবার উহার ওজ্জনলা 'ফাঁরয়া 
আসিবে। কাপড়ের কাঠিন্যের জন্য এইবার ১৪৪ বা ১£৬স্টার্চের দ্রবণ পস্তুত 
কারয়া তাহাতে ডুবাইয়া লইবে। কাপড়ের জমিন সাদা হইলে নীলজলে ডুবাইতে 

পার। ভিনিগারে ভিজাইবার পর স্টাচের সাহত নল ব্যবহার করিবে । কাপড়ের 
জাঁমন সাদা না হইলে পূর্বোন্ত পম্ধাত অনুসরণ করিবে না। কাপড় হইতে জল 
যথাসগ্তব নিংড়াইয়া ফোঁলয়া উহাকে ছায়ায় শুকাইতে দিবে । রঙিন কাপড় রোদে 

শুকাইতে হয় না। শহকাইয়া গেলে ঘরে আনিয়া ইস্বি কীরবে। ইস্রি কারবার প্রায় 

আধ ঘণ্টা প.বে' জল ছারা আদ্র (৫8100108) কাঁরয়া লইবে । খুব গরম ইস্ঘি ব্যবহার 

করিলে রঙ চটিয়া যাইতে পারে । 
কাঁচা রঙের বস্তাদি £ কাঁচা রঙের কাপড় ধূইবার পূর্বে কখনও জলে ডিজাইয়া 

রাখিবে না। গরম জলের পাঁরবতে" ঠান্ভা জলে সাবান গুলিয়া ফেনা প্রস্তুত কর। 

সাবানে যেন ক্ষার বেশধ না থাকে । সর্বদা ভাল সাবান বাবহার করিবে নতুবা খারাপ 

সাবান হইলে রঙ চটিয়া ধাইবে । খুব বেশী সাবান গৃূলিবে না এবং সর্বদাই মদ 
জল ব্যবহার করিবে। সাবান-জলে অঙ্$প লবণ গিয়া লইলে রঙ স্থায়ী হইবে। 

কাপড়খানি জলে 1ভঙ্জাইবার পর রগড়াইয়া বা থাঁপয়া ময়লা দূর কর। এইবার ঠাস্ডা 

জলে ধুইয়া ভানগার মিশ্রণে ড.বাও । 'মানট কয়েক রাখলে কাপড়ের স্বাভাবিক 

ওঁজহলা 'ফাঁরয়া অশাসবে । এখন ১৪ বা১ঃ ৬ স্টারের দ্রবণে ডূবাইয্া লও এবং 

কাপড় হইতে আতরিস্ত জল নংড়াইয়া ফে:লয়া ছায়ায় শুকাও ॥। অঙ্পক্ষণ আর্দ্র কারিয়া 

রাখিঘ্না ইস্ত্ি কর। আঁধকক্ষণ আর্দ্র রাখলে রঙ জহালিয়া যাইবে। 

রাঁঙন বস্ত্াদ ধূইবার মল কথাগনল হইতেছে £- 
(১) পাকা রঙের অজ্প ময়লা কাপড় ও কাঁচা রঙের কাপড় ধুইবার পূর্বে জলে 

1ভজাইয়া রাখবে না। 

(২) পাকা রঙের অত্যাধক ময়লা বম্ত্রাদ লবণজলে ধিছক্ষণ 'ভিজাইয়া 

রাখিতে হয় । 
(৩) পাকা রঙের কাপড় ঈষদূফ জলে এবং কাঁচা রঙের কাপড় ঠাণ্ডা জলে 

ধূইবে। 
(৪) যে সাবানে বেশণ ক্ষার আছে তাচা বাবহার কাঁরবে না। 

(৫) সাবান-জলে রঙিন বস্বাদি বেশবক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে না। 

(৬) সবশেষে িনিগারের জলে িজাইলে কাপড়ের ওজহল্য ফিরিয়া আসিবে। 

(৭) বান কাপড় ছায়ায় শুকাইতে দিবে । 

(৮) অত্যধিক গরম হীস্দ্ি ব্যবহার কারও না। তাহাতে রঙ চাঁটয়া যাইবে। 

(৯) এক একবারে একটি করিয়া বস্ব ধূইবে। 

সাদা পশমের বন্ত্র ধুইবার পদ্ধাতি 
পশমের বগ্তাদি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান এবং অদাবধানতার ফলে আতি সহজেই নষ্ট 

হইয়া যায়। ধুলাবালি ইত্যাদি ময়লা গভীরভাবে এই সকল বশ্ল্রে বাসতে পারে না। 



পাঁরবারের উপযোগাঁ তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান ৬৯ 

এইজন্য ধইবার পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখতে হয় না, বাড়িয়া ফেলিঙ্গেই আলগা 
ময়লা বাহির হইয়া যায় । নৃতন বস্ঘাদি অবশ্য প্রায় আধৎ'টা জলে 'ভিজাইয়া রাখিলে 
ভাল হয়। জলে সামানা বোরাক্স (30185) বা আমোনিয়া (21010091019) গুলিয়া 
লইতে হয়। পশমের বস্তা ধুইবার জন্য সর্বদাই গুদ জল ব্যবহার কাকিবে । বেশী 
গরম বা বেশী ঠাণ্ডা উভয় প্রকার জলই এই পল বস্ত্র ধূইবার পক্ষে অনুপযোগী । 
জলের উষ্ণতা প্রায় ১০০” ফাঃ হওয়া উচিত । পশমের বগ্শাদি তাড়াতাড়ি ধৃইতে হয় 
কারণ 'ভিজা অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে পশম শন্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া বায় । উফ জলে 
সামান্য আমো নিয়া (এক গ্যালন জলে বড় চামচের আধ চামচ ) এবং ভাল সাবান বা 

ক্স (8%) সাবানের গণ্ড়া গুলিয়া ফেনা প্রস্তুত কর । মনে রাখবে পশমের বস্বে 

অত্যধিক ক্ষারয,ন্ত সাবান ব্যবহার করিলে উহা নন্ট হইয়া যায় ॥ ডিটারজেন্ট (০1091 
19616786171), রঠা প্রভাতি এই জাতীয় বস্ত্র ধৌতর পক্ষে বিশেষ উপযোগশ। 
পশমের কাপড়খানি সাবান-জলে ড.বাইয়া ধরে ধারে রগড়াইয়া উহার গয়লা দূর কর। 
কখনও ঘবষিয়া পরিষ্কার করিবে না, ইহাতে বস্বটি সঙ্কুচিত হইয়া পাঁড়বে। এইবার 
উঞ্ক জলে (১০০" ফাঃ) বস্ত্রখানি কয়েকবার ভাল করিয়া ধুইয়া ঈষং চাপ দিয়া বস্ত্র 
হইতে জল বাহর করিয়া দাও। কখনও নিংড়াইয়া জল বাহির কারবে না। টাক'শ 
তোয়ালে দিয়া জড়াইয়া কিছুটা জল শিয়া লও এবং বস্ব্রখান টান টান ক'রিয়া মত্ত 
বাতাসে ছায়।য় মেলিয়া দাও । ধূুইবার সময় বচ্তের যে সঙ্কোচন হয়, শুকাইবার সমর 
বার বার টানিয়া দিলে উহা দুর হয় এবং বপ্বের স্বাভাবিক অত ও নম্রতা বজায় 
থাকে। বস্ত্রগলি যখন সামান্য ভিজা থাকিবে তখন অল্প গরম হীস্মি ছারা ভাঁজ বরা 
অবস্থায় উল্টাপিঠে চাপয়া দিতে হয়। শংকাইয়া গেলে একট ভিজা মসালিন কাপড় 
উপরে রাখিয়া ইীস্ত্ি করিবে । কখনও খুব গরম ইস্তি ব্যবহার করিবে না। হীস্তির 
পর বায়ূতে ফেলিয়া রাখিবে। 

রাঁঙন পণমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি £ রঙিন বস্ব্াদি ধোয়ার পদ্ধাতি প্রায় সাদা 
বস্বের মতই । তবে এই ক্ষেত্রে কখনও আমোনিয়া বাবহার কারবে না; কারণ ইহা 
রান পশমের ক্ষাতি করে । সাবানজলে বম্ত্রাদ বেশখক্ষণ ফোলয়া রাখিবে না এবং 
ময়সা পাঁর্কার হইলে উঞ্ণজলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। ধুইবার সময় জলে 
একটু ?ভানিগার ও লবণ শিশাইয়া লইবে (এক গযালন জলে বড় চামচের এক চামচ লবণ 
ও সমপাঁরমাণ ভানিগার )। ইহাতে বস্ব্ের ওজ্জঞল/ ফারিয়া আসবে । শহকাইবার 
সময় টানিয়া পুবণবস্থায় রাখিয়া শুকাইবে, তাহা হইলে আকৃতির কোন পরিবর্তন 
হইবে না। অল্প ভিজা থাকতে ইগ্বি কারবে। শুকাইয়া গেলে ভিজা মসলিন 
কাপড় উপরে রাখিয়া ইস্ত্রি কারবে। খুব গরম ইস্বি ব্যবহার কারবে না। সবশেষে 
বায়ু চালনা (4১1711)8) কাঁরিয়া 14110০৬-র হাত হইতে রক্ষা ঝারবে। 

পশমের বদ্্র ধূইবার সময় নিগ়ীলীখত কয়েকটি কথা মনে রাখিবে £-- 
(১) কখনও খুব গম বা ঠান্ডা আল ব্যবহার কাঁরবে না। 
(২) অত্যধিক ক্ষার জাতীয় সাবান বা সাবানের গড়া বাবহার কাঁরবে না। 
(৩. কখনও ঘাঁষয়া পার্কার করিবে না। 
(8) ভিজা অবশ্থায় বেশনক্ষণ ফেলিয়া! রাখবে না। 
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(৫) মোচড়াইয্না জল 'নিংড়াইবে না। ইহাতে তন্তুগূলি ছিশড়ক্সা যাইতে পারে । 
(৬) সৃঘণলোকে বা অত্যধিক গরম স্থানে শ্কাইবে না। 
(৭) অত]াধিক গরম হীণ্ন্রি বঝবহার কারিবে না। 

(৮) হীশ্ত হওয়ার পর সঙ্গে সক্ষে বাক্সে তুলিয়া রাখিবে না । কিছুক্ষণ খোলা 
বাতাপে রাখিয়া ?দবে। 

সাদ! রেশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি 

পশমের মত বরেশমেও ধূলাঃ বালি ইত্যাদ একেবারে কাপড়ে বাঁসয়া যায় না। 
সুতরাং জলে ভিজজাইয়া রাখবার কোন প্রয়োজন নাই । 'অনেক পরানো ও অত্যন্ত 
বেশী ময়লা রেশমের বস্ত্র অবশ্য অহ্পক্ষণ ঈষদহফ জল ও বোরাক্সের (8০1৪8) দ্ুবণে 
[ভিজাইয়া রাখলে পারিকার কাঁরতে স্াবধা হয়। প্রথমে বস্তরথাঁন ঝাড়া দিয়া আলগা 
ময়লা যতদুর সম্ভব দূর কর। প্রয়োনমত 'রিফু, সেলাই ইত্যাদি কারবার পর যদ 
কোন দাশ লাগিয়া থাকে তবে উহা উঠ্ভাইতে চেটাকর! সবর্দাই দাগ লাগামান্র 
উঠ!ইতে হধ, পুধান দাগ রেশমের বস্ব হইতে উঠানো খ.বই মুস্কিল । দ।গ উঠ্ঠাইয়। 
বস্ব্থাঁন এইবার ঈবদ,. সাবান জলে ডুবাও । সবণ্দাই মদ: ভল ব্যবহার করবে । জল 
থুব গরম হইলে রেশমের ক্ষাঁত হইবে । নিনউট্রাল ডিটারজেন্ট (০০021 10016129170) 
রেশমের বস্ত্র ধুইবার পক্ষে খুবই উপযোগী । বিঠা, ভাল সাবান ও সাবানের গণ্ড়াও 
ব্যবহার করা চলিতে পারে । অত্যাধক ক্ষারযুক্ত সাবান বাবহার কণিলে রেশমের ক্ষাতি 
হইবে । ময়লা দর হইলে বস্তখানি ভাল করিয়া ঈব্দঞ্চ জলে ধুইয়া জইবে। সবশেষে 
একবার ঠাণ্ডা জলে ধৃইবে। ইহাতে রেশমের কাঠিন্য কিছু ফিরিয়া আস্বে। 
রেশমের বস্তাদিতি সাধারণতঃ কলপ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। সামান্য ভিজ 
থাকিতে ইযস্ত্ কীরিলেই কাপড়ের কাঠিন্য ফিরিয়া আসে । প্রয়োজন মত গ'দের জল 
(01000-৬:067) কলপ হিসাবে ব্যবহার ক'রিভে পার (৩ ছটাক জলে চা-চামচের এক 
চামগ গ'দের জল )। হাঁদ রেশমের মধো ওজ্জহল্য পুষ্টি করিতে চাও তবে ৩ ছটাক 

জলে একটি বড় চ'মনের এক চামচ মেখিলেটেড স্পিরিউ (17160151010 900) 
গুলিয়। উহাতে বন্ব্খানি ডুবাইয়া লইবে। হাতে চাপিয়া যতদুর সম্ভব জল বাহর 
কারঘা দাও। কছুক্ষণ ছায়ায় শুকাও । রৌদ্রে বা উস্ণ তাপে শুকাইলে অথবা 
আধক উত্তপ্ত ইংস্ত্রর সংস্পর্শে আসলে সাদা রেশমের কাপড়ে হলদে দাগ পড়ার 
আশওকা থাকে । ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য অবশ্য বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে 
[কচ সক কারণ এখনও জানা যায় নাই ।* রেশমের বস্র একটু ভিজা অবস্থাতই 
ই'স্ত্র কারতি হয। কারণ এবার শকইরা গেলে আর জল ছিটাইয়া আদ্র করা যায় 
শপ ৯০ জে 

তরে [শ্তশ এলাকায় গণবকেঃ যোগ বায়ূতে দত গাসতপে কখনও বখনও দেখা যায় । কি 

অণ্ধক উত্তপ্ত ইটবুর মপশে এবং যে সকল অণ্ুতল এই গ্রন্ধকজাত যৌগ উতৎ্পন্নকরী কোন শিজ্পই 

নাই সেখানেও যখন স্ণানোকে সাদা রেশম হল ইইয়া যায় তখন একথা »পচটই প্রমাণিত হয় ঘে 

এর গন্ধক বা গণ্ধকজাত কোন যৌগই এই হলদে বণ" সং।জ্টর প্রকৃত কারণ সয় । 
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না। এইরপক্ষেতে বস্রথান পুনরায় ভিজাইতে হয় । রেশমে খুব বেশ গরম হার 
ব্যবহার কারলে রেশম পঠড়য়া যাইবে । (7%55016) এবং শ্যানটুং (5108101018) রেশম 
শুছ্ক অবস্থায় হস্ত কারতে হয়। তসর হীম্ত্ির পর বায়ুগাঁলত কাঁরিয়া শতক কারবে। 

রাঁওন রেশমের বস্ত্র ধৃইবার পদ্ধাত £ ছাপা এবং রঙিন রেশমের বস্ঘাদি অনেক 
সময় সাবানজলে ধুইলে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রে জলের পাঁরবতে পে্রদ 
(2611০1) ব্যবহার করবে । যাঁদ সাবানজলে উহার রঙের বিশেষ কোন পারিবত'ন না 
হয়, তবে একটু সাবধানতার সাহত জলেই বস্তখানি ধূইবে। জুতরাং প্রথমে 
বস্তখানর এক কোণে একটু সাবানজল ঘাঁধয়া পরণক্ষা কারয়া লইবে। রঙিন 
বম্তাদি ধইবার জন্য ডিটারজেন্টই বিশেষ উপযোগন্। লাক্স পাউডার এবং রিঠাও 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্ষারজাতীয় দ্রব্যাদি কখনও ব্যবহার করিবে না, ইহাতে 
রঙ চাঁটয়া যাইবে । ঈধদুষ জলে লাক্স বা ডিটারজেন্ট গুলিয়া ফেনা হইলে উহাতে 
বস্ত্রখান ডুবাইয়া তাড়াতাড় ময়লা দ;র কাঁরতে চেষ্টা করিবে । বেশখক্ষণ ভিজাইয়া 
রাখিলে রঙ নণ্ট হইয়া যাইতে পারে ॥ ময়লা পরিছ্কার হইলে বগ্বখান প্রথমে একবার 
ঈষদুষ জলে ধুইয়া লও । দ্বিতীয়বার ঠান্ডা জলে লবণ ও ভিনিগার (এক গ্যালন 
জলে বড় এক চামচ লবণ ও সমপারমাণ ভিনিগার) গুিয়া উহাতে বস্ব্রথানি ধূইবে। 
ইহাতে রঙের চাকাঁচক্য 'ফারিয়া আসিংব। অনেক সময় কালো রেশমের বদ্ত ধূইবার 
ফলে সবৃজ বা লালচে হইয়া যায় । এই সকল বস্তাঁদ ধুইতে জলে সামান্য আমোনিয়া 
িশাইতে হয়। পরে পাঁরিছকার বম্ত্রটি গাঢ় নীলজলে ডুবাইলেই উহাতে কোন প্রকার 
দাগ দেখা যাইবে না। শুকাইবার এবং ইস্্ি করিবার প্রণালশ সাদা রেশমের বস্তাদির 
অনুরুপ । রেশমের বস্ত ধইবার মূল কথাগাীল হইতেছে £-- 

(১) সাধারণতঃ ধ.ইবার প্বে জলে 1ভঙ্গাইয়া রাখতে হয় নাঃ 

(২) ঈধদুষ জল ব্যবহার কারবে এবং সবশেষে একবার ঠাণ্ডা জলে ধ-ইবে ! 
(৩) ক্ষারজাতীয় সাবান ব্যবহার কাঁরবে না। 
(৪) সবর্দা মদ জল ব্যবহার করিবে । 

(৫1 কখনও ঘাঁষয়া ময়লা পাঁরছ্কার কাঁরবে না, ইহাতে তন্তু ছিশড়য়া যাইবে, 
(৬) কখনও মোচড়াইয়া জল নিংড়াইবে না। 
1) বীঁঙন ও ছাপা রেশম হইলে ধ ইবার জলে লবণ ও 'ভীনগার মিশাইবে। 
(৮) কাঠন্যের জন্য গ'দের জল কলপ হসাবে ব্যবহার কারবে 
(৯) সবন্দা ছায়ায় শুকাইবে । 
€১০) সামান্য ভিজা থাকিতেই ইস্ত্রি করিবে। 

(১১) তস্র (7555016) ও শন:ুং (91)116008: রেশম শ;কাইয়া ইস্ি কাধবে । 

কারিম রেশমের বস্ত্র ধুইবার প্রণালী 

পেয়ন প্রভীতি কান্রম 1রশম ধূইবার প্রণালী প্রায় রেশমেরই অনুরূপ । ধুলাবালি 
ইত্যাদি মলা কীঘ্রম কেশমে গভশখর ভাবে বাঁসতে পারে না। অধিকক্ষণ জলে ভিজাইয়া 
রাখিলে ' তস্তুগীল পচিয়া যায় । এইজন্য কাহিম রেশমের বস্তি জলে ভিজাইয়া 
রাখিতে হর না। সর্পাই মৃদু ও ঈষদু জল ব্যবহার করিবে। অত্যধিক ক্ষার 
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জাতাঁয় দ্রবাদি বজ'ন করিবে । লাক্স সাবানের গড়া, নিউট্রাল ভিটারজেন্ট, রিতা 
প্রভীত ঈবদফ জলে গুলিয়া কাপড়খানি উহাতে ভাইয়া আলগা হাতে রগড়াইয়া 
কাঁচবে। কৃত্রম রেশমে সধারণতঃ কোন কলপের প্রয়েজনই হয় না। অনেব দিনের 
ব্যবহারে যাদ স্বাভাবিক কাঠিন্য নট হইয়া ঘায়, তাহা হইলে গ*দের জল কলপ হিসাবে 
ব্যবহার কারবে। হাতে চ।পলেই কীত্রম রেশম ₹ইতে জলটুকু বাহির হইয়া বায়। 
এচখান টাঁক'শ তোয়ালেতে কাপড়খান আট করিয়া জড়াইয়া রাখিলে আধকাংশ জলই 
বাহর হইয়া যাইবে । এই সকল কাপড় কখনও রৌদ্রে শুকাইতে হয় না। একটা 
কাঠের ফ্রেমে কাপড়খান টানয়া পবাকাতিতে আনিয়া ছায়ায় শুকাইতে হয়। 
শুকাইবার সময় টানিয়া কাপড়খাঁনকে প্বাকাতিতে না আনলে কাপড়খানর আকৃতি 
নষ্ট হইয়া যাইবে । অন্রপ ভিজা থাকিতেই ইণ্নি করিয়া লইবে। খুব গরম ইস্তি 
ব্যবহার করিলে কাম রেশম সম্পূর্ণ নস্ট হইয়া যাইবে । সুতরাং ইস্থ্ি কারবার সময়ে 
[বিশেষ সাবধান তা অবলম্বন করিবে । প্রায় আঁধকাংশ কৃন্রম রেশমের বস্ধই উল্টাপিঠে 
ইাস্্রি করতে হয়। 

নাইলন (5192), টৈরালন (76151910৩) বা ডেক্তন (7920:01) প্রভাতি ধুইবার 
প্রণালী ঃ এই সকল িনঘোটিক (95১7700501০) তত্তু জলে ভিজাইয়া রাখলে সহজে 
নন্ট হয় না। সুতরাং অত্যন্ত ময়লা বস্তাদি ঈষদুষফ সাবানজলে ভিজাইয়া রাখলে 
সহজে পারুজ্কার হয়। নাইলন ইত্যাদিতে মৃদু ও ঈষদফ জল ব্যবহার করিবে। 
ভাল সাবানের গণ্ড়া, 'নিউদট্রাল 'ডিটারজেণ্ট, 'রিঠা প্রভাতি ব্যবহার কারবে। ধূইবার 
সময়ে কখনও মোচড়াইবে না, ইহাতে তন্তুগূপি নন্ট হইয়া যাইবে । একথান বড় 
তোয়ালেতে পারিঙ্কার বস্খান জড়াইয়া রাখলে জল্টুকু বাহর হইয়া যাইবে । একটি 
কাঠের ফেমে বস্বখানি টা!নয়া স্বাভাবিক আকৃতিতে আনয়া শুকাইতে 'দিবে॥ নাইলন; 
টোরালন প্রভীতির তন্তুগ্ীল এমনভাবে নামত যে ইহাতে কোন ভাঁজ পড়ে না :৪0ঠা- 
০:85) | তাই উহাদের হাস্মি কারবার প্রয়োজন হয় না। 

জজেণ্ট (0০০78০৮০) এবং ক্রেপ ভি সন (01976 ৫০ 01176) ধূইবার প্রণালখ £ 
এই জাতীয় কাপড়ে ক্রেপ 'মাশ্রত থাকে, তাই ধ.ইবার সময়ে সংকুচিত হইয়া যায়। 
সাবধানত। অবলম্বন কারলে কোন কোন জঙজে'ট ও ক্রেপ ডি সীন জলেই ধুইতে পারা 
যায় । আবার এমন কাপড়ও আছে যাহা আত সাবধানতার সহত পরিছ্কার কারলেই 

কঃচকাইয়া অ'কাতি নস্ট হইয়া যায়। এই সব কাপড় জলে পাদন্কার না কাঁরয়া ভ্রাই 
ওয়াশ (01 991) করাইতে হয় । জলে ধৃইবার উপয্যস্ত জজেট ও ক্কেপ ডি সীন 
রেশমের কাপড় ধুইবার প্রণালগতে ধূইতে হয়। উৎকৃষ্ট সাবানের গড়া, নিউদ্রাল 
[ডটারজেপ্ট ইতাদ পারছ্কার দ্রুবা 'হসাবে ব্যবহার করিবে । কখনও ঘাঁষয়া ময়লা 
দুর কাঁরবে না, ইহাতে জামন নণ্ট হইয়া যাইবে । আলগা হাতে রগড়াইয়া ময়লা 
বাহির কারিয়া দবে। শুকাইবার সময়েই সবশধিক মাবধানতা অবলম্বন কাঁরতে হয় । 
ধূইবার পূর্বে প্রচ্ছের মাপ একটি কাঠের লা'ঠতে চিহ্ত কাঁরয়া রাখবে । ধুইবার 
পরে যাহাতে দৈবেশ ও প্রচ্ছে ঠিক থাকে, সেইজন্য ভিজা কাপড়খান এঁ কাঠের লাঠিতে 
জড়াইয়া লইতে হয়। জড়াইবার সময়ে কাপড়খানি টানিয়া প্রশ্থের দাগের সাহত 
'মিলাইয়া জড়াঈবে এবং এঁ জড়ানো অবস্থাতেই কাপড়খানি শুকাইবে । উপরের কিছুটা 
অংশ শুকাইয়া গেলে উহা অন্য একটি লাঠিতে জড়াইয়া লইবে। এইভাবে কাপড়খান 
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ধাঁরে ধারে শুকাইলে ইস্বি কারবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। ভাঁজ করিয়া সামানা 
গরম হীস্তি দ্বারা চাঁপিয়া দিলেই ইস্তির প্রয়োজন "মায়া যাইবে। 

অগ্গাণ্ডি (018810016) ধুইবার প্রণালী £ অত্যন্ত মাহ এবং দামশ সতা হইতে 

এই কাপড় প্রস্তুত হয়। সাদা, ছাপা, রঙিন প্রভৃতি বহ প্রকার অর্গশ্ডি পাওয়া যায় । 

ইহা ধূইবার প্রণালী ছাপা ও রাঁঙন সতণর কাপড় ধূইবার অনুরূপ অত্যধিক 
ক্ষারজাতাঁয় সাবান সোডা বাবহার করা এবং জলে ফুটানো অগণাশ্ডির পক্ষে ক্ষতিকর ৷ 

নুতন কাপড়ে কলপ লাগে না। সামান্য 'ভিজা অবস্থায় ইীস্ম্ি কাঁরলেই স্বাভাবিক 

কাঠিন্য ফিরিয়া আসে । পুরানো কাপড়ে পাতলা স্টারের (98101) ) কলপ ব্যবহাত 

হইতে পারে । খুব দামী ও মাহি জমিনের অর্গাশ্ডিতে গ'দের জল স্টাচের বদলে 

কলপ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

সা কাপড়ের হলদেটে ভাব দূর কর! 
(1২617109281 01 %91107191) 00101] 2ি00 ড৬17102 01011)6৭ 

বস্নধোঁতির 'বিভিত্র পদ্ধাতগঁল তোমরা জানিলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযাগা যে, 

সব রকম সাবধানতা সত্বেও সাদা বস্মাঁদ অনেকবার ধুইবার পর তাহাদের মধ্যে 

স্বভাবতঃই একটা হলদেটে রও দেখা দেয়। কাপড়ের হঙ্পদেটে ভাবাট 'বাভন্ন বরা 

অপসারকেয় সাহায্য দূর করা যায়। বিভিন্ন 'ব্রিচং অপসারকের মধো কারিন 
সর্বাপেক্ষা আধক কাকরণ। কিন্তু ইহা অত্যন্ত উগ্র বালয়া সাত ও লিনেনের কাপড় 
বাদে অন্যান্য কাপড়ে ইহা ব্যবহার কারলে কাপড় ফাঁসিয়া যাইতে পারে । র্রিচিং 
পাউডারের দ্রবণ এবং জাভেলগ দুবণে এই ক্লোরিন থাকে বলিয়া কেবলমাত্র সুতি ও 

[ললিনেনের কাপড়েই এই দই প্রকার দ্রবণ বাবহার করা হয় । সালফার বা গম্ধক পোড়াইয়া 

যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহাকে সালফার ডাই-অক্সইড বলে। এই গ্যাসও এক প্রকার 

রাচিং অপসারক। তবে ইহা ক্লোরনের ন্যায় তত উগ্ত নয়। সুতরাং ইহা নিভ'য়ে 
রেশম, পশম; নাইলন, রেয়ন, ডেক্ুন ইত্যাদি কাপড়ে বাবহার করা যাইতে পারে। 

হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং অক্সালক আসিডেরও সামানা 'ব্রচং কারবার ক্ষমতা 

আছে। ম্থতরাং এই সকল দ্রুব্যাদিও রেশম, পশম ইত্যাদি দাশ কাপড়ে 'নভয়ে বাবছার 

করা যাইতে পারে। 

নূতি ও িনেনের সাদা কাপড়ের হলদে ভাব দ;র কারবার পদধতি 
প্রাচীন পদ্ধাত £ আত প্রাচীন কাল হইতেই সূর্যের আলো, বায়, জলীয় বাষ্প 

ও সবৃজ ঘাসের সাহায্যে সাত ও লিনেনের সাদা কাপড়ের হলদে ভাব দূর কারবার 



98 গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শহশ্ষা 

পদ্ধাত প্রচালত আছে । ইহাই সবাপেক্ষা সহজ পদ্ধাতি এবং ইহাতে কোন অর্থেরও 

প্রয়োজন হয় না। কাপড়খান পাকার করিয়া টান টান কারিয়া খোলা জায়গায় সবজ 

ঘাসের উপর মেলিয়া দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে কাপড়ের উপর জল 'ছিটাইয়া উহাকে 

আদ্র অবস্থায় রাখিতে হয় । বায়ুর আক্সিজেন, সবৃজ ঘাস, জলীয় বাষ্প এবং রোগ্রের 

সাহায্ কাপড়ের হলদে রঙটি দূর কারয়া উহাতে সাদা ধবধবে ভাবাঁট ফুটা ইয়া তোলে । 

আধ্নিক পদ্ধীত £ উপরের পম্ধাতর একটি অস্ুবিধা হইতেছে এই যে আকাশ 
যখন মেঘলা থাকে বা বঝণর 'দিনে আকাশে স্" দেখা যায় না তখন এই পদ্ধাত অচল 

হইয়া পড়ে । কিন্তু এই নৃতন পদ্ধাঁত গ্র্ম, বণ সকল খতৃতেই প্রযোজ্য । 

প্রথমে কাপড়খাঁন পরিৎকার কারিয়া 'রাঁচং পাউডারের একটি লঘু জল দ্বণে 

কিছ?ক্ষণ ড.বাইল্লা রাখিতে হয় ('র্রাচং পাউডারের পাঁরবতে” জাভেলী দ্রবণও ব্যবহার 

করা যাইতে পারে )॥ পরে কাপড়খাঁন এ দ্রবণ হইতে উঠাইয়া হাইড্রোক্লোঁক বা 
সালফিউারিক আআসিডের আত লঘু দ্রবণে আরও 'কিছংক্ষণ 'ভিজাইয়া রাখিতে হয়। 

জুলন্ত ওঙ্গার- 

রেশম ও পশমের কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পম্ধাত 

ইহাতে কাপড়ের হলদেটে ভাবটি কাটিয়া উহাতে সাদা ধবধবে ভাবের স্টি হয় ॥ এখন 

কাপড়খান ভাল কাঁরয়া জলে ধুইয়া উহা হইতে আসড সম্পূর্ণ বিদাত করিতে হয়। 

কারণ সামান্য আসডেও কাপড় ফাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে । কাপড়খান এইবার 

প্রথমে সোডার জলীয় দ্রবণে এবং পরে সোডিয়াম বাই-সাল্ফাইট অথবা 'হাইপো'র লঘু 

দ্বণে কিছংক্ষণ ড্বাইয়া রাখিয়া পরে জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। 

রেশম, পশম ও অন্যান্য দামী কাপড়ের হলদে ভাব দুর কারবার পদ্ধাত £ এই 

সকল কাপড়ে উপরের কোন পধ্ধতিই প্রয়োগ করা যাইবে না। এই জাতীয় বল্মে 

সালফার ডাই-অকাইড গ্যংস যেমন কার্ধকরী তেমান নিরাপদ । 

একাট মাটির পান্তে ছটা জহলস্ত অঙ্গার লইয়া উহাতে কয়েক টুকরা গন্ধক স্থাপন 

কর। পান্র্ট এখন একটি বড় বাঁশের বা বেতের ঝাড়ি দ্বারা ঢাকিয়া দাও । এই 
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কুঁড়র উপর এ হলদে দাগওয়ালা পারিম্কায় কাপড়খানি ছড়াইয়া দাও এ্রবং সমচ্ঞ 
ঝুড়িটি আয়েকঁটি বড় টিনের, কাঠের বা মাটির পান্ত হারা এরুপ ভাবে ঢাকয়া দাও 
যেন ঝাড় এবং এ পান্রের মাঝে বেশ কিছুটা জায়গা থাকে। জহলম্ত অঙ্গারে গম্ধক 

£ 
রি রি 

৬ এ ৩ ক্ডি 

? ডি এ 
৫১ তে ৮ 

টি ডি: পর স্স্ সপ পি রী 

ভি টে ৪ প রর 
দর. টি পঠিত উ 
5 2. - | নি পু 
(৮ দি ৮ টা 

রী ভি পর্দথ টি ০ চি 2 ২ 1 

[58 2 - | চু রি রা ০2 চট 
চি 

1 
5 

ভি 
ও 

০ 
নি 
১ 

বি নাক জীয় বন 

পড়িয়া সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইবে । এই গ্যাস ঝ'ড়র ছিদ্র দিয়া 
কাপড়ের হলদে অংশের উপর ক্রিয়া কারিখ্বে এবং কিছ-ক্ষণের মধ্যেই উহাতে সাদা ধবধবে 
ভাব ফুটিক্লা উঠিবে। এইবার কাপড়খানি ভাল কারিয়া জলে ধূইয়া শুকাইয়া লও। 



ূ দেহতত্ব ও শারীরবিষ্া সন্বদ্ধীয় সাধারণ জ্ঞান 
গশঞ্পওম্ম আধ্ব্যা্স (01551091955 0£ [01092 1090.5 8150 [75 616706) 

১, দেহের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান (6162060191 
2110/1606 ০0110101091) 009৫৮ 55509105.) 

নর-কত্কালের গঠন (500০6016 01 0)৩ 1)07081) 510615600 ) 

স্বাভাঁবক পূণবয়সক নর-বঙ্কালাটি সাধারণতঃ ২০৬ট হাড় বা অগ্ছি খায় 

গঠিত। ই আগ্ঘিগুলিকে উহাদের আকীত অনুযায়ী কতকগুলি ভাগে বিভন্ত বরা 
যায়-যথা, (১) জন্বা আঁচ্ছ (006 601065), (২) ছোট আঁচ্ছি (91010 90168), 

(৩) চ্যাপ্টা আগ্ছি (6186 99০৪) এবং (8) আয়তাকার আস্থি (117689181 

ট90065)। হাত এবং পায়ের আম্থিগুগলই লম্বা আস্থির অন্তত । ইহারা দেখিতে 

বেশ লম্বা এবং নলাকীত। আবার হাতের কাঁধ্জ (৮15) এবং পায়ের গোড়া'লতে 

(80116 ) কতকগুলি ছোট ছোট হাড় বা আঁশ্থ দেখা যায় । এইগুলি ল'বা আস্থর 
তুলনায় অনেক ছোট । আবার আমাদের 'পিঠে ঘাড়ের কাছে দুই পাশে দুইখানি বড় 

চ্যাপ্টা হাড় আছে। হাতের সঙ্গে এই হাড় দুইখান সংযুন্ত। ইহা ছাড়া করে।ট বা 

মাথার খুলাঁটও কয়েক1ট চ্যাপ্টা হাড়ের হারাই প্র্ৃত হইয়াছে । ইহা ছাড়া কতকগুলি 

1বশেষ আকাতির আচ্ছিও আমাদের দেহে দেখা ষ'য়। মানবদেহের মেরযদ্রণ্ডটি এইরৃপ 

কতকগ,ীল বশেষ আকৃতির আগ্ছিদ্বারা গঠিত ॥ এই আঁচ্থগ্ীলকেই আয়তাকার 

আশ্ছি বলে। 

সমগ্র নর-কঙ্কালাটকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদের একটি করোটি 
(91911), মেরুদণ্ড (980100106 01 ৬51060181 0010001) ), পঞ্জর (7২109) এবং 

উরঃফলক (867041) ) ইত্যাদ লইয়া গাঠিত। ইহা ছাড়া অক্ষকাম্থি (019৬1016 ), 

অংসফলক (5০81918 ), বাহ, শ্রোণিচক্ত (2611০ 811016), পা ইত্যাদি লইয়া 
অপর অংশটি গঠিত। এই অংশাঁটকে আ্যাপেণ্ডিকুজানর কঙ্কাল ( /500670100191 

৪1061610 ) বলে। 

করো (51811) £ সমগ্র করোটিট প্রায় ২২ খানা আস্থিদ্বারা গঠিত । ইহাকে 

দুহট ভাগে ভাগ করা যায়। (৯) মাশ্ুতকাধার (07210181)) এবং (২) মখমস্ডলের 

আস্ছিসমৃত (90065 01006 8০৫ )। মন্ভি্কাধার ৮ খানি এবং মুখমণ্ডল ১৪ খানা 

আঁচ্ছ লইয়া গরঠিত। মীঁ্ুন্কাধারের এই ৮ খানি অস্থি পরস্পরের সাঁহত দঢভাবে 
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-বাইঃপ্রকোষ্ঠান্তি 

অন্ত:ঞকোক্ঠাস্থু 
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আবদ্ধ হইয্লা একটি কফোটঘ্পসের সৃষ্টি কাঁরয়াছে। এই কোটরেই মন্তিদ্ক (73191) ) 
থাকে মষ্তিদ্কাধারে অসংখ্য ক্ষ্রু ক্ষুত্র ছিদ্র আছে। এই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া 

রন্তপ্রণালশ ও স্নারুসমহ প্রাবন্ট হয়। রগাশ্ছি দুইটির মধ্যে শ্রবণযল্ত্র অবস্থান করে 

এবং ইহার মধ্য হইতে একাটি প্রণালী বা ডা বাহর হইন্না বাহঃকণ" পথে গিয়াছে । 

মীন্ৎকাধারের বিরাট গহ্বরের সাঁহত শিরানয়াপ্থিতে অবস্থিত একটি 'ছিদ্রুপথে মেরুদণ্ডের 
ছিদ্রের (58181 ০881) সংযোগ আছে। সুষুয়াকাণ্ড (92191 ০০৫৫) এই 
ছিদ্রুপথেই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া মান্তচ্কে প্রবেশ করে ; ইহা ছাড়া'প্রাতি কানে ছোট 
ছোট তিনটি কারয়া আ্থি আছে এবং কণ্ঠে (7:০8) একটি ঢে আকাতির 
আঁচ্ঘি আছে । পি পা. | 

মেরুদণ্ড ( ৬০:0)181 ০০10100 )$ দেহের পিছন 'দিকে করোটির নিয়দেশ 
হইতে শ্রোিচক্রের (৮6110 87015 ) একট নাচে পর্যন্ত যে অস্থিনিমিত দেহকান্ডাট 
অবাচ্ছিত তাহাই মেরুদণ্ড নামে পরিচিত । হ্হা একখানা লগ্বা অস্চিষথারা প্রজুত নয়। 
ইহা ছোট ছোট প্রায় ৩৩ খানা অনিয়তাকার অস্থিথ্ডের দ্বারা গঠিত। এক একটি 
আঁদ্ছিথ্ডকে ভাটি্রা বা কশেরুকা (%০1/59:৪০) বলে। প্রত্যে টিকশেরুকা হুবহ্ একই 
রকম না হইলেও ইহাদের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকটি কশেরুকার 

গ্.-পার---6 



৮9 গৃহশ্পারচালনা ও গৃহ-শহশ্রষা 

অধ্যে একটি কাঁরয়া বেশ বড় ছিদ্র দেখা যায়। এই ছিদ্রাটকে নিউরাল গহ্বর (৩৮৫81 
6815 01 ০0121 981091) বলে । 

কশের;কাগ্ল উপযর্.পাঁযি সাঁজ্জত হইয়া মেরদণ্ডটি গঠন করে। প্রত্যেক দুইটি 
কশেয়ুকায় মধ্যবত চ্ছানে তরদণা্ছি ভ্তবকের (08186) একটি পুরু আন্তরণ থাকে। 
এই তরঃণাচ্ছি ভ্ভবকের জনাই মেরুদণ্ড শ্মিতিচ্থাপকতা ও সচঙ্গতা লাভ বয়ে। 
মেরুদণ্ড-সংলগ্ন পেশী সংকৃচিত হইলে তরুণাচ্ছি ভ্তবকও সংকুচিত হয় এবং কশেকুকা- 

গুলি পরস্পরের দিকে সারয়া আসে। ফলে দেহের দৈঘণ্য কমিয়া যায়। আবার 
পেশীগাঁল শাথল হইয়া গেলে তরুণান্থি ভ্ভবকগযীলও প্রসারত হয় এবং কশেরুকাগুলি 
পরস্পরের নিকট হইতে দুরে সঁ়িয়া যায় । ফলে দেহের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই 
এলাপ্লিত ভাবন্থায় আমাদের দেহের দৈর্ঘয দণ্ডায়মান অবশ্থা হইতে কিছুটা বেশণ হয় । 
আবার ডাইনে অথবা বাঁয়ে দেহ বাঁকাইলে এ দিকের তরুণাশ্ছি চ্ভবকগনলি সংকুচিত হয় 
এবং অপরদিকে ভ্তবকগদাল প্রসারিত হয় । ফলে কশেরুকাগ্ি তথা সমগ্র মেরুদণ্ডটি 
এ বাঁকের দিকে হেলিয়া পড়ে ॥ এইর;পে কশেরুকার মধ্যবতণ এই তরুণাদ্থি ষ্তবকের 
জন্য সমগ্র মেরুদণ্ডটি ডাইনেবাঁয়ে ও সম্মুখে পিছনে যথেষ্ট পরিমাণে বাঁকান বাল 
এবং সণ্মালন করা যায়। সমন্ত কশেরকাগদলি পর পর এইভাবে সাজান থাকে যে 
উহাদের নিউরাল গহ্বরগঞ্থীল 'মালিত হইয়া একটি নলের আকার ধারণ করে। এই 
ফাঁপা নলের মধ্য দিয়াই সুষ,য্াকাণ্ড প্রবাহিত হয়॥ সমগ্র মের্দণ্ডটিকে উহার বিভিন্ন 
অংশের কাজের তারতম্য অননযায়ী ৫টি ভাগে বিভন্ত করা যাইতে পারে। (১) গ্র্থবাদেশণয় 
(০67৮1081 61518) করোটির 'দিক হইতে প্রথম ৭ খানি কশেরুকা লইয়া এ 
অংশটি গঠিত । (২) বক্ষদেশীয় অংশ (111018010 %576০৮18০)--গ্রীবা দেশশয় 
কশেরদক্কার পরবতাঁ ১২ খানা কশের্দকা লইয়া এই অংশটি গঠিত। এই সকল 
কশের;কার প্রত্যেকটির সহিত এক জোড়া করিয়া পঞ্জরেয় অস্থি সংলগ্ন থাকে । 
(৩) কাটদেশীয় অংশ (17071657 %66)09৩ )__বক্ষদেশীয় কশেরূকার পয়বতণ 
& খানা কশেরুকা লইয়া এই কটিদেশীয় অংশটি গঠিত। (৪) ন্রিকাস্থি (39081 
৩£৫০১1৪) -কটিদেশীয় কশেরুকার পরবতর্শ ৫ খানা কশেরুকাকে ত্রিকা্ছি বলে। 
পরিণত বয়সে এই ৫ খাঁন আম্ য্স্ত হইয়া একখানি ব্রিকাচ্থিতে (3৪০1010) পরিণত 
হয়। (৫) অনুত্রিকান্থি (০০০০/868] ৬৩:66:9০ )--অবাঁশম্ট ৪ অথবা ৫ খাঁন 
কশেরুকা লইল্লা অন্যান্রকাস্থি গাঠত। যে সকল গ্ন্যপায়শ জীবের লেজ আছে 
তাহাদের অন্যন্রিকাস্থতে অনেকগুলি কশেরুকা থাকে এবং এই অন্তভ্রিকাচ্ছিই লেজের 
কঙ্কাল গঠন করে। মানুষের প্বপুবুষদেরও যে লেজ ছিল অনু্রিকাদ্ছিক্ন এই 81৫ 
খানা কশেরুকাই তাহার প্রমাণ । 



দেহতত্ব ও শারণঘ্নাধদ্যা সন্বম্ধীয় সাধারণ জ্ঞান ৮১৯ 

পশুদের মেরুদশ্ডটি প্রায় সোজা, কেবলমান্ন গ্রীবাদেশে একটি বাঁক আছে। কিন্তু 

মানৃষের মেরুদণ্ডে গ্রাঁধাদেশ ছাড়াও বক্ষ, কটি এবং ল্লিকাঁচ্ছদেশে ব্রতা আছে। এই 
বরুতাগুলির জন্য দণ্ডায়মান অবস্থার দেহের ভারকেন্দ্রুটি একটি লদ্ব রেখার উপর 
অবশন্থান করে এবং গোড়ালির নিকট পায়ের পাতার মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। ভারকেল্দ্রের 
এইরূপ অবস্থানের জন্যই আমাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং দুই পায়ে হাটা 
ভব হয়। এই বক্তার জন্যই হাঁটা-চলা, দোঁড়ান লাফান ইত্যাদির সময় মেরদদপ্ডাট 
স্প্রি্ঞর ন্যায় কাজ করে এবং মান্তত্ককে গুরুতর আঘাত ও আলোড়নের হাত হইতে 
রক্ষা করে। ইহা ছাড়া মেরুদণ্ডের বর্ুতা ইহাকে আধকতর চ্িতচ্ছাপকতা ও নমনরতা 
দন করে। 

. পঞ্জরাগ্ি (২199) £ বার জোড়া পঞ্রান্থিত্বারা বক্ষ-গহ্বরটি গঠিত । এই বক্ষ- 
গছ্বরেই হতাপশ্ড এবং ফৃপফুস অবাস্থিত। প্রত্যেক জোড়া পঞ্জরাশ্ছির এক প্রান্ত পিছন 

1. উর়ঃফসক . 2. মের্দঙ্জ 3. পঞ্ররাশ্থির, তর্ণাশ্থির গঠিত অং ১] পঞজরাশ্থি 

দিকে এক একটি বক্ষদেশীর কশেরুকার উভগ় পার্রে সংযোজিত আছে । উপরের 
ধশজোড়া পঞ্জয়াশ্থির অপর প্রান্ত তরুণান্থির ধারা সম্মুখের উরঃফলকের (51৩57700291 



৮২ গৃহ-্পরিচালনা ও গৃহ-শশ্ুষা 

সাত সংঘৃন্ত। অস্টম, নবম এবং দশম পঞ্জরাশ্থিসমূহ সরাসার উপ্ঃফলকে সংয্্ত 
নয়। উহাদের তরুণাস্থিগূলি পরস্পরের সাঁহত সংযুস্ত হইয়া সম পঞ্জরাচ্ছি 
তরহণাচ্ছির মাধ্যমে উরঃফলকের সাঁহত হস্ত হইয়াছে । একাদশ এবং ঘাদশ পঞ্জরাস্থির 
অপর প্রান্ত যূন্ত অবন্থায় আছে। ইহারা উরঃফলকের সহত হস্ত নয়। পঞ্জরাস্থিগূলি 
কশেরুকা হইতে সম্মুখের 'দিকে প্রসারিত হইবার সময় একট; নশচের দিকে হেলিয়া 
থাকে। প্রম্বাস গ্রহণের সময় পঞ্জরাচ্ছির সম্মুখপ্রান্তে একটু উপরেয় দিকে উঠিয়া 
বক্ষ-গহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি করে । এই সম্বম্ধে 'বসনতন্ত্ে বিষ্ঞারত ভাবে আলোচনা 
করা হইয়াছে । পঞ্জরাশ্থিসমূহ হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসকে আকচ্মিক আঘাত ও আলোড়ন 
হইতে রক্ষা করে। 

সকম্ধ ও বাহ (০০00191 81016 2100 0106 2110)8 আমাদের ঘাড়ের দুই পাশে 

স্কম্ধ ও বাহ? 
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দৃইখানা বাঁকা ছাড় অনায়াসেই হাত দ্বারা অনুভব করা বায় । এই হাড় দৃইখানাকে 
অক্ষকাস্থি (01951০16 0: ০০1191 90053) বলে । ইহাদের একপ্রান্ত উরঃফলকের সাহত 

এবং অপর প্রান্ত অংসফলকের (9680918 ০: 51)08103 61806) সহিত সংয্্ত। 

পন্ঠদেশের উপয়িভাগে দুই পাণ্বে বে দুইখানা বড় চেপ্টা আঁ্ছি হাত হইতে মেরুদণ্ডের 
'দিকে প্রসারিত তাহাদের অংসফলক বলে । এই অংসফলক এবং অক্ষকান্থি হাতের 'দিকে 
একত্রে সংযুস্ত আছে। আমাদের প্রত্যেক বাহুতে তিনখানি করিয়া লম্বা অচ্ছি আছে। 
উপরের অগ্ছিথানিকে প্রগণ্ডাদ্ছি (70105105) বলে। প্রগস্ডান্থির গোলাকাতি প্রান্ত বা 

“বল” অংসফলকের এক প্রান্তে অবাচ্ছিত গর্তের (9০০৪) মধ্যে নাবড়ভাবে আবদ্ধ 
থাকে । অপর দুইথানি লম্বা অচ্ছি কনুই হইতে হাতের কব্জি প্ন্ত অংশে অবাচ্থিত। 

ইহাদের মধ্যে ভিতরের 'দিকে অবাচ্ছিত আস্থিথণ্ডকে অন্তঃগ্রকোচ্ঠান্থি (0129 ) এবং 
বাহিরের 'দিকের আঁ্ছিখানাকে বাহঃপ্রকোন্ঠাচ্ছি (80105) বলে। এই আঁচ্ছি দুইথানি 

কনুইতে প্রগণ্ডাচ্ছির সহিত সংযুন্ত। ইহাদের অপর প্রান্ত হাতের কাধ্জতে আসিয়া 

'মাঁশয়াছে। হাতের কাঁধ্জতে ছোট ছোট আটখানি আশ্ঘি আছে । ইহাদের কারপালগ 

আঁ্ছি (091781 ০155) বা করতলাচ্ছি বলে। কব্জি হইতে পচখানি অপেক্ষাকৃত বড় 

আঁ্থি অঙুলির মূল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আমাদের হাতের করতল (29150 ০1 0৩ 
11819) গঠন কারিয়াছে। এই পঁচিখানি আঁম্ঘকে করাচ্ছীল মলশলাকা ( 74609০9791 

ট০০০৪) বলে । হাতের বদ্ধাঙ্গালতে ([105119 ) দুইখানি এবং অন্যান্য অঙ্ষুলির 
প্রত্যেকটিতে 'তিনথানি করিয়া মোট ১৪ খানি আস্ছিহ্থারা এক হাতের পাঁচটি অঙ্কুলি 

গাঠিত। এই আস্ছিগ্লিকে অহ্হালফলক (51081870865) বলে। অতএব প্রত্যেক 

গ্কন্ধে ২ খানি এবং প্রত্যেক বাহুতে ৩০ খান অস্থি অবাস্থিত। 

শ্রোঁণিচক্ক ও পা (৮6110 617016 2100 016 168) £ শ্রোণিচকে দুইথান বড় বড় 

গামলার ন্যায় শ্রোণিচক্রাঙ্ছ আছে। কোমরের নীচে.দুই পাশে এই দুইথ।নি আচ্ছি 

'অবাশ্থত। প্রত্যেকট শ্রোণচক্রাঙ্ছি আবার ইলিয়াম ' (01810), ইশির়ান (150111010) 

এবং 'পিউাবশ (68013) নামক 'তিনখা'নি আশ্থির মিলনে গঠিত হইয়াছে । শ্রোণিচক্রাচ্ছ 
দূইখানি ভ্রিকাদ্ছির (9০191) ) সাঁহত দ়ভাবে সংলবন্ত ; দুইখান শ্রোণিচকাস্থির 
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প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া হার গ্রত (8০০%০1) আছে। এই গতরঁকে এসিটাবুলাম 

০৪ 

১০ 

শ্রোণিক্ ও পা 

(49508001010) বলে। বাহুর 

মত প্রতোক পায়ে ৩ খানি 
করিয়া লম্বা অচ্থি আছে। 
উপরের অন্থিখানিকে উবণচ্ছি 
(7০00) বলে। এই উবাস্থির 
গোলাকৃতি প্রান্ত শ্রোণিচক্রাশ্থির 
এসটাবুলামে নিবিড়ভাবে যুত্ত 
থাকে। উবাচ্ছির অপর প্রান্তে 
জংঘান্থি (012) এবং অনুজংঘা- 
শির ( 26019 ) সাহত সংযুস্ত। 
এই সংযোগ চ্ছানকে জানুসন্ধি 
(6096 00100) বলে । এই জানু 

সন্ধির স্মুখে একটি ছোট চ্যাপ্টা 
অস্থি থাকে। ইহাকে জানু, 
কাপালিক (70816119 ০1 10165 

০8১) বলে। জংঘাচ্ছি এবং 

অনজংঘাষ্ছি পায়ের গোড়ালিভে 
(1661) আসিয়া মিলিত হইয়াছে। 
গোড়ালিতে ছোট ছোট সাতখানি 
আস্থি আছে। ইহাদের ফূলফাস্ছি 
(91581 001065) বলে । হাতের 

করতলের মত পায়ের পাতাতেও 
পাঁচখানি অস্থি আছে। ইহাদের 
পদতলাচ্ছি ( 11600875918 ) 

বলে। হাতের অঙ্গলর মত 
পায়ের অন্তলতেও মোট ১৪ 
থান অস্থি আছে। হইহাঙ্গের 
মধ্যে বদ্ধাহ্নলিতে (0158 106) 
দুইখানি এবং অপর চারিটি 
অঙ্গলর প্রতে)কঁটিতে 'তিনথানি 
করিয়া মোট ১২ খানি। এই 
সকল আঁশ্িকে পদাহ্ুলি ফলক 
(01091910599) বলে। সুতরাং 

বাহ্ এবং পায়ের গঠনে অনেক 
সাদশ্য আছে। পায়ে মোট ৩৩ 

থানি আচ্ঘি আছে। 
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৫্পেম্পী (10550165 ) 

নর-কঙ্কালের উপর পেশণ বা মাংসপেশীর আবরণে মানবদেহ গঠিত । এই পেশা 
মধ্যে আবার অসংখ্য শিয়া, ধমনী এবং স্নায়ু প্রবাহিত হয় ॥ আমাদের দেহে বিভিন্ন 
প্রকারের পেশ' দোখিতে পাওয়া যায় । কতগুলি পেশগ দেহের অভ্যজয়ে কাজ কারিয়া 
থাকে । তাহাদের ক্রিয়ার উপয়ে আমাদের ইচ্ছাশন্তির কোন প্রভাব থাকে না, যেমন 
কোন খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিলে উহা গলনালগ হইয়া ব্রমশঃ পাকম্থলণ এবং অন্তরের 
[দকে অগ্রসর হর॥ গলনাল?, পাকম্থলণ, অন্ত ইত্যাদির পেশীসমূহের ক্লিয়ার ফলেই 
খাদাদ্রব্য এইর্পে অগ্রসর হইতে থাকে । এই সকল অন্মের (08805) পেশপকে মস:ণ 
পেশ? (90000) 10050158 বলে। ইহারা দেহের অভ্যন্তরে আমাদের ইচ্ছাশান্তর উপর 
নিভ'র না করিয়াই কাজ কাঁরয়া থাকে । আবার কতকগুলি পেশশর একপ্রান্ত বা উভয় 
প্রান্তই অস্থি বা হাড়ের সাঁহত সংযন্স্ত থাকে । এই প্রকার আচ্ছি-সংশ্লন্ট পেশশর সংখ্যাই 
আমাদের দেহে আঁধক। এই সকল পেশীর মোট ওজন আমাদের দেহের মোট ওজনের 
অর্ধেকেরও বেশশ। সাধারণতঃ শরশরের পেশী বা মাংশপেশশী বালতে এই আচ্ছি- 
সংশ্রন্ট পেশখই বুঝায় । এই সকল পেশঈতে 'ফিকা ও গাঢ় রঙের ডোরা কাটা থাকে 
বালয়া এই জাতণয় পেশীকে ডোরাকাটা পেশধ (50018050. 10050165 ) বলে । ইহা 
ছাড়া হৃৎপিণ্ডের পেশী (768 ০7 ০21৫90 171050193 ) একটি ভিত্ব প্রকারের 

পেশী । পাকল্থলশ, অন্ত ইত্যাদির পেশশর ন্যায় হংপিশ্ডের পেশখও আমাদের ইচ্ছা- 
আনচ্ছার উপর 'নভয় না কাঁরিয়া সর্বদাই কাজ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু পাকচ্ছলণ 
ইত্যাদর মস্ণ পেশীর সাহত হৃংপশ্ডের পেশীর আকাতিগত পার্থক্য আছে। 

পেশীর গঠন £ আঁস্মি-সংগ্লিষ্ট পেশীসমূহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহারা 
কতগুলি লম্বা সরু সরু পেশ? তন্তু (20155 ) গহচ্ছাকারে একত্রিত হইন্লা গাঠিত 
হইয়াছে । এক একটি তন্তুর মধো একই আবরণীর ( 71527101206 ) মধ্যে একাধিক 
নিউাক্রয়াস থাকে । সুতরাং একটি তন্তু একাধিক কোষের হ্থারা গঠিত বলা ধায় । পেশশ 
তন্তুর জীবোপাদানে আত সক্ষম বহু সংখ্যক পেশধ-সত্র (10015) দেখা যায় । এই 
সকল পেশীসূত্র পেশ তন্তুর সমগ্র দৈর্ঘা ব্যাপিয়া প্রসারিত থাকে । অণহবীক্ষণ 
যন্রের সাহায্যে দেখা বায় যে পেশ? সত্রগ্গাল গহচ্ছাকারে পর প্রর সমান্তরালভাবে 
অবস্থান করে এবং গচ্ছগুলির একটি অংশের বুঙ 'ফিকা এবং পরবতর্ণ অংশের রঙ গাঢ়। 
লদ্বালম্বি ভাবে গঠিত পেশধসমৃহে এই 'ফিকা এবং গাঢ় রঙের ডোরাগ্লি আড়াআড়ি- 
ভাবে অবস্থান করে এবং সমস্ত তস্তুটি ডোরা কাটা বিয়া মনে 'হয়।' এই কারণেই আস্ছি- 
সংশ্রষ্ট পেশীগণীলকে ডোরাকাটা (91118060 ) পেশশ বলে॥ ডোরাকাটা পেশীগুলি 
সহজেই উত্বোজিত হয় এবং দ্রুত সংকুচিত হইতে পারে । মানবদেহের ডোরাকাটা 
পেশবগুঁল সেকেন্ডে দশবারেরও বেশশ সংকুচিত হইতে পারে। মসৃণ পেশীর 
(5200901) 70030163 ) তন্ডুগুলিতে একটি করিয়া নিউক্লিয়াস থাকে অথণাৎ একটি তস্তু 
একটি কোষের ছারাই গঠিত এবং ইহাতে ডোরা কাটা থাকে না। এই শ্রেণীর পেশ 
অপেক্ষাকৃত ধারে ধীরে উত্বোজত হয় এবং উত্তেজনার ফলে সংকুচিত হইতেও 
অপেক্ষাকৃত বেশ? সময় লাগে। মসূণ তন্তুতে গঠিত পাকস্ছলী ও অন্নের পেশী- 
সম্মহের সংকোচন হইতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। 



৮৬ গৃহ-পন্িচালনা ও গহ-শশশ্ুষা 

পেশীর কাজ (১) পেশীর প্রধান কাজ আমাদের দেহে গাঁতি সণ্ার করা । হাঁটা, 
দৌড়ান, লেখা ইত্যাঁদ 'বাভন্ব প্রকার কাজে দেহের 'বাভন্ন অংশ গ্রহণ কাঁর়ম্না থাকে। 
পেশীসমূহই দেহের এ সকঙগ অংশকে লচলতা প্রদান কয়ে। দেহের কোন অঙ্ছই পেশীর 
সাহাষ্য ব্যতীত কোন কাজ কাঁরতে পায়ে না। পেশশপমূহ সাধারণতঃ খুব শস্ত সাদা 

ফ্রন্টাল পেশী 

টেম্পরাল পেশী 

শী রড স্টারনোক্রিডো ম্যাসটম্বেড 
এ মুখের) ্ ০ ন্ রর - ৬১ ২২ ্ ৰং / ও ২৬১ 

শু 

মানবদেহের সন্ভুখভাগের পেশী সমূহ 

[ফিতার ন্যায় কণ্ডোরার ( 050০0 ) মাধ্যমে অশ্থির সাহত সংযযন্ত থাকে। আধকাংশ 
ক্ষেত্রেই পেশীর উভর় প্রান্ত এই কণ্ডোরার সাহাযো নিকটচ্ছ আঁশ্থ-গ্রন্থির (10100 সহিত 
দৃঢ়ভাবে আবম্ধ থাকে । যখন পেশীতে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় তখন পেশীটি 
সংকুচিত হইয়া এ পেশণ-সংলগ্ন অস্থিকে চল কারিয়া তোলে। যাণ্বিক, তাপোদ্দীপক!ঃ 
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বৈদযাতিক বা রাসায়ানক ইত্যার্দি বিভিন্ন প্রকার উত্বেজনায় পেশীর সংকোচন ঘটে । 
তবে জীবন্ত দেহে পেশীর স্বাভাবিক উত্তেজনা ঘটে স্নায়তাড়না হইতে (৩:৮৩ 
111081858) ; অধাৎ স্নায়ুহারা পেশী উত্বোজত হইয়া সংকুচিত হয়, ফলে পেশশসংলগ্ন 
অচ্গে গাত সৃষ্টি হয় । আমাদের বাহ্র ওঠা-নামা খারা পেশীর ক্রিয়া অন্দর ভাবে 
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 

(২) পেশীর অপর একটি কাজ হইল দেহে তাপ উৎপন্ন করা । আমাদের দেহের 
স্বাভাবিক উত্তাপ ১৮৬" ফাঃ। শ'ত-গ্রীদ্ম সকল খতুতেই এবং 'সকল প্রাকাতক 
অবস্থায়ই সুষ্থ লোকেয় দেহের এই উত্তাপ রাঁক্ষত হয়। ম্তরাং দেহ হইতে অনবরত 
যে তাপ চারপাশে বার়ুমণ্ডলে বাহির হইয়া বাইতেছে তাহা পরণ করিয়া দেহের উত্তাপ 
বজায় রাখিতে হইলে দেহের মধ্যে অনবরত তাপ উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । 
পেশশীসমহই এই তাপ উৎপাদন কাঁরয়া দেহের উষ্ণতা বজায় রাখে । তোমরা প্বেই 
পাঁড়য়াছ যে খাদ্য-দুব্য হইতে আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। খাদ্য-দ্রবোর মধ্যে ষে 
শন্তি (৩5189) থাকে তাহাকে রাসায়ানক শন্তি (01157011991 06185) বলে। পেশীর 
সংকোচনের সময় খাদোর এই প্লাসায়ানিক শান্ত কিছুটা যাল্মিক শাল্ততে ( 1501)810109] 
50918% ) পাঁরণত হইয়া পেশী সংকোচনে সহায়তা করে। র্লাসায়নিক শস্তি যাঁশ্ুক 
শান্ততে পারণত হইবার সময় অবশ্যভাবীরপে কিছুটা তাপ (7686 605785 ) উৎপন্ন 
হয়। রাসায়নিক শীস্তর কেবলমাত্র শতকরা ২০/৩০ ভাগ যান্ত্রক শাল্ততে পরিণত 
হইতে পারে। অরবাঁশন্ট ৭০1৮০ ভাগ তাপে পাঁরণত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
পেশীর ক্রিয়ায় বা সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেহে তাপ উৎপন্ন হয় এবং এই তপই দেছের 
উষ্ণতা বজায় রাখে । 

মানবদেহের সম্মুখ ভাগের পেশীসম্হ £ 

(১) টাল পেশী £ এই পেশীট ললাটে লম্বালদ্বিভাবে ভাঁজ সৃন্টি করে। 
(২) চক্ষুর অরাবকুলার পেশী £ এই পেশঈর সাহায্যে চক্ষু পাতা দুইটি বম্ধ কয়া 
যায়। (৩) চেম্পরাল পেশশ £ মাথা ঘন্রাইতে সাহাধ্য করে। (৪) মুখের 
অরাবকুলার পেশী £ এই পেশীর সংকোচনে মখাঁববর বম্ধ হয় । (৫) ম্যাস্টিকেটারণী 
পেশী ঃ খাদ্যদ্রব্য চিবাইতে এই পেশশীটি অন্যান্য পেশণর সাহত সহযোগিতা করে। 
(৬) স্টারনোক্লিভো ম্যাস্টয়েড £ দূই পাশের দুইটি পেশী একযোগে সংকুচিত হইয়া 
মন্তকের সামনের দিকে অবনামত করে । এক পাশের একটি পেশশ সংকুচিত হইলে 
মন্তকঁটি সংকোচনের দিকে নত হয় । (৭) বৃহৎ পেস্রাল পৈশনঃ এই পেশীর সংকোচনে 
বাহ; সম্ম্খের দিকে আগাইন্লা বায় এবং উত্তেিলিত বাই নশচের দিকে নামিয়া আসে । 
বাহু স্থির থাকলে ইহার সাহায্যে বক্ষ উত্তোলত হয়। (৮) পিরেটেড পেশণ ঃ 
গভীর প্রশ্বাসের সময় এই পেশীয় সংকোচনে বক্ষ উত্তোলিত হয় । (৯) খাজ? উদরের 
পেশী £ ইহা সংকুচিত হইলে দেহকান্ড সম্মুখের 'দিকে অবনামত হয় । (১০) উদরের 
তির্ধক পেশী £ ইহা দেহকাণ্ডকে সম্মৃখে ও পান্বের দিকে ঘুরাইতে সাহায্য করে। 
(১১) ফোয়।ড্রিসেপদ: £ ইহার সাহায্যে উরু সম্প্রসারণ করা হয়। (১২) সাটেশারিয়াল 
পেশ? £ ইহা পদদ্ঘয়কে হাঁটুতে ভাজি করে এবং ভিতরের দিকে ঘুরায় । (১৩) গ্যাপিক- 
নোমিক: পেশশ $ ইহার সাহায্যে পায়ের পাতা নশচু কাঁরগ্লা এবং গোড়ালি উশ্চু কারয়া 



৮৮ গৃহ-পারচালনা ও গহে-শ্রযা 

মাখা বায় অর্থাং ইহার নাহাধ্যে পায়ের অঙ্গুলিতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারা যায়। 
(১৪) আযপ্টারয়াল চিবিয়াল ঃ ইহার সাহায্যে পায়ের পাতা সোজা কয়া বায়। 

(১৫) ডেলটউয়েড পেশী ঃ এই পেশীর সাহায্যে বাহু উত্তোলন করা যায় । (১৪) প্রাই- 

সেপ্স্ পেশী £ ইহার লাহাযো গুটানো বাহুকে সোজা করা বায় । (১৭) বাইসেপ-স 

পেশী ঃ ইহার সাহাযো সোজা বাহুকে গুটানো যায় । (১৮) মাণবম্ধ ও অঙ্গুলি 

ভাঁঞ সষ্টিকারী পেশীসমূহ । (১৯) মাঁণবন্ধ ও অজালর প্রসারণকারণী পেশশসমূহ । 



দেহতত্ব ও শারশীরবিদ্যা সম্যন্ধায় সাধারণ জ্ঞান ৮৯, 

মানবদেহের পিছন দিকের পেশীসমহ £ (১) আক্সিপেটাল পেশী ঃ মাথা 
ঘুরাইতে সাহায্য করে। (২) গ্র্যাপিজয়েড পেশী £$ অংসফলককে মেরুদণ্ডের দিকে 
আকর্ষণ করে। (৩) ডেলটয়েড পেশশ £ বাহকে উত্তোলিত করে। (9) শ্বীইসেপ 
পেশী £ গুটানো বাহুকে সোজা করে। (৫) পৃচ্ঠের প্রশজ্ঞ পেশশ 5 বাহ্কে 
ভিতর ও পিছনের দিকে ঘুরায় । (৬) মাঁণবন্ধ ও অঙাজর প্রস্ারণকারণ পেশী £ 

(৭) মাঁণবন্ধ ও অজযাঁলর ভাঁজ সৃষ্টিকারণ পেশশী। (৬) পাকচ্ছলীর ?তর্ধক পেশনী-ঃ 

ইহার সাহায্ দেহকাশ্ড গম্মৃখের দিকে অবনমিত হয় ও একদিকে ঘোরে । (৯) বৃহ 

গ্লুটিয়াল পেশশী ৪ ইহার সাহায্যে উরু বাহরের দিকে ঘোরে । (১০) অর্ধকণ্ডোরা 
গৈশণ £ ইহার সাহায্যে হাঁটু সোজা করাযায় এবং হাঁটুতে ভাঁজ সৃষ্টি করা যায়। 
পদছুয়কে ভিতরের দিকে ঘুরাইতেও ইহা সাহায্য করে । (১১) উর;র বাইসেপ্স্ £ 
ইহার সাহায্যে হাঁটু ভাঁজ করা যায় । (১২) গ্যাস্িকনোঁমক পেশী £ ইহার সাহাযো 

পায়ের অঙ্গুলিতে ভর 'দিয়া গোড়ালি উ“চু করিয়া দাঁড়াইতে পায়া যায় । 



শত চন ৫ হম তু 

(0:0518015 559:670) 

আমাদের দেহের 'বাভন্ন কোষে খাদ্াদ্রবয পেশছাইয়া দেওয়া এবং এ সকল কোষে 
উৎপন্ন কার্ধন ডাই-অল্সাইড ইত্যাদি দূষিত এবং অসার পদাথ ফুস্ফৃস:, বক 
ইত্যাদিতে পাঁরবহন করিয়া দেহ হইতে অপসারণে সাহাষ্য করাই এই তগ্ের প্রধান 
কাজ। ট্রেন, স্টীমার ইত্যাঁদর সাহায্যে যেমন দেশের এক চ্ছান হইতে অন্য চ্ছানে 
খাদান্দ্বা ও বিভিন্ন দ্রব্যাদ লইয়া যাওয়া হয়, তেমান দেহের মধ্যে এই রন্ত-বহন ত্র 
ঘ্রেন, স্টীমারের মত দেহের এক ম্থান হইতে অন্য স্থানে প্রয়োজন অনুসারে বাভন্ন 
পব্যাদ পারবহন করিয়া থাকে । এই তন্যের প্রধান প্রধান কাধ £ 

(১) অন্ত (106551106) এবং যকৃত হইতে ইহার সাহায্যে খাদ্য-দুব্য 'বাভল্ন কোষে 
পেশছাইয়া দেওয়া হয় । 

(২) ফুসূফুস্ হইতে আক্মজেন এই তন্ত্রের সাহায্যে দেহের 'বাঁভ কোষে 
ধায় এবং কোষ হইতে কার্বন ভাই-অক্লাইড গ্যাস ফুসফুসে ফিরিয়া আসে ; 

(৩) নাইট্রোজেন-ঘাটিত দূষিত পদাথ (ইউরিয়া ইত্যাদি ) এই তশ্মের সাহাযো 
বৃকে পেশছাইয়া দেওয়া হয় । 

(৪) দেহের তাপসষ্টকারী অঙ্গের সাঁহত যথা, মাংসপেশশী (0003০163), এবং তাপ 
অপসারণকারী অঙ্গ যথা, ত্বক: ও ফুসফুসের সংযোগসাধন কাঁরয়া এই তণ্ম দেহের 
স্বাভাবিক উত্তাপ বজায় রাখতে সাহায্য করে। 

(6) ইহার সাহায্যে হরমোন নামক দেহের আঁত প্রয়োজনণয় দ্ুব্যাদি 'বাভন্ন গ্থানে 
লইয়া যাওয়া হয়। 

(৬) এই সংবহন তন্ত্র আমাদিগকে 'বাভন্ন প্রকার রোগ জীবাণুর হাত হইতে 
রক্ষা করে। 

(৭) দেহের কোন গ্থান কাটিয়া গেলে যাহাতে আঁধক রন্তপাতে আমাদের কোন 
ক্ষত না হয় সেইজন্য এই সংবহন তন্বের সাহাযোই এ ক্ষতচ্ছানে রন্ত জমাট বাঁধয়া 
ধায়। এইপ্পে ইহা আমাদের দেহকে আঁধক রন্তুপাতের হাত হইতে রক্ষা করে। 

আমাদের হুতাঁপণ্ডাটই (76810) এই সংবহন তশ্বের প্রধান অঙ্গ । ইহা ছাড়া 
রন্তু (3199) নামক একটি লাল তরল পদাথ এই তন্ত্র অন্তভূন্ত। এই তরলে 
দ্রবীভূত করিয়াই বিভিন্ন দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যন্থানে লইয়া যাওয়া হয়। 
হৃংপশ্ডটি একাঁট পাদ্পের ন্যায় এই রন্তকে 'বাভন্ন হ্ছানে পাঁরচালনা কাঁরয়া থাকে &. 
ইহা ছাড়া ধমনশী (/67168), শিরা (৬০03) এবং জালকশ্রেণী (08011151159) নামক 

কতগুলি পাইপ লাইনও এই নংবহন তন্রের অঙ্গ । এই পাইপ লাইনগুলির মধ্য 
দিয়াই বন্ত হংপণ্ড হইতে 'বাভন্ন স্থানে পেশছিয়া থাকে এবং এ সকল স্থান হইতে 
পুনরায় হতাপন্ডে 'ফাঁরয়া আসে । আমাদের দেহের দাত পদার্থ সম প্রধানতঃ 
শিরার সাহায্যে পারবাহিত হইলেও সমন্ভ দযাষত পদাথ-ই এই 1শরার দ্বারা পঁরবাহিত 

হুয় না। দুষিত পদার্থের কিছু অংশ অন্য এক প্রকার পাইপ লাইনের পাহাম্যে 
স্বংাপন্ডের কাছাকাছি প্রধান শিরায় গিয়া উপাচ্থিত হয়। এই প্রকার পাইপ লাইনের 
নাম লাঁনকানালগ (50001090105) ৷ ইহাও রন্তু সংবহন তন্মের অন্তগত। £ 
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1 
রক্ত ও লসিক। সংবহনের চিত্র 

লাল রং--ধমনী বাহিত রক্ত । নীল রং--শিরা। বেগুনি রং-পোর্টাল ব। 
ও যকুতের শিরা । পীত রং- _লসিকা নালী। 

২। হাৎপিণ্ডের দক্ষিপার্ধ ২। হৎপিওের বা"। অর্ধ ৩। মহাধমনী ৪। পালমনারি শির! 
€। উচ্চ ও নিয় মহাশিরা ৬। পালমনারি ধমনী ৭। পাকস্থলী ৮। ঘ্রীহা ৯। অগ্র্যাশয় 

১*। অন্তর ১১) পোর্টাল শিরা ১২। বকৃত ১৩। বুঝ 





রস্তসংবহন তল্র ৯১ 

রন্ত (9190) £ একজন পৃণবয়স্ক লোকের দেহে সাধারণতঃ ৬ হইতে ৮ কোয়াট 
(38875) রন্তু থাকে । খালি চোখে রন্ত সমসত্ব (7010085105985) বলিয়া মনে 
হইলেও আসলে ইহা অসমসত্ব (865:985706085)। বাতাসের সংস্পর্শে রন্ত সহজেই 
জমাট বাঁধিয়া বায় । কিন্তুরন্তের সাহত কিছুটা অক্মালেটের জলীয় দুবণ িশাইলে 
উহা আর জমাট বাঁধে না। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে উপরে জলের মত 
একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থ এবং পাত্রের নীচে কতগুলি কণিকা 'থিতাইয়া পাঁড়তে দেখা 
যায়। উপয়ের এই তরল পদার্থাটকে রন্তু রস (15802) বলে। দেহে যতটা বন্ত 
আছে তাহায় মধ্যে অধেকের চেয়েও বেশশ এই রন্তরস, বাক অংশ এ কাঁণিকাসমূহ ॥ 
কাঁণকাগলি আবার 'তিন প্রকারের লোহিত কণিকা, চ্বেত কণিকা এবং অনচক্রিকা ৷ 
সুতরাং রম্ত লোহিত কণিকা, শ্বৈতকাঁণকা, অনঃচক্রিকা এবং রন্তরপ এই চাপ, 
উপাদানে গঠিত । ইহারা 'বাভন্ন প্রকার কাজ করিয়া থাকে। 

শ্রেণীবিভাগ £ কোন কারণে আমাদের শরীরে রক্তের অভাব হইলে আমরা অন্য 
লোকের শরীর হইতে বন্ত গ্রহণ কারতে পাঁর। 'কস্তু যেকোন লোকের রম্তই অন্য 
যে-কোন লোকের দেহে দেওয়া যায় না। কারণ সকল মানুষের রন্ত একই কম নয় । 
পরাক্ষা খ্বারা দেখা গিয়াছে যে এক জাতীয় জন্তুর লোহত কণিকা অপর জাতীয় 
রস্তমস্তু বা সিরামের (9০110) সংস্পশে আসলে পিন্ডত্ব দোষ (48810010900) 
অর্থাং লোহিত কাণকাগদীল একত্রে গমালত হইয়া জমাট ঝাঁধয়া যার়। ইহা রন্তের 
জমাট বাঁধা (০9880120100) নহে ॥। খানিকটা তাজা রন্ত একট পাল্ত্রে কছ-ক্ষণ রাখিয়া 
দলে দোৌখবে ষে রন্তু জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে (০০৪৪০1৪0০০)। রস্তের লাল জমাট 
অংশটুকু ছাড়া ইহাতে ঈষৎ হয়িদ্রাভ একটি তরল পদার্থ দোঁখতে পাইবে । এই তরল 
পদাথটকে রন্তমস্তু (56]) ) বলে। রস্তের লোহত কাঁণকায় একপ্রকার পদাথ" 
( /88100898০। ) থাকে যাহা অন্য প্রাণীর রন্তমস্তুর সংস্পর্শে জাময়া যার । এই 
পদার্থাট 4 এবং 9 দুই প্রকারের হইতে পারে। রস্তমস্তুর মধ্যেও অন্য একপ্রকার 
পদার্থ ( £8£10601 ) থাকে যাহা লোহিত কণিকার & এবং কে জমাইতে পারে। 
ইহাও ৭ (আলফা ) এবং (বিটা ) এই দুই প্রকারের হইতে পার়ে। সুতরাং রশ্তের 
উপর রক্তমস্তুয় « এবং? এই দুই প্রকার উপাদানের ক্রিয়া লক্ষ্য কাঁরিয়া রন্তকে চাট 
ভাগে 'বিভন্ত করা হইয়া থাকে। 

(১) ০ গ্রুপ রন্ত-ষে রন্তের লোহিত কণিকা রম্ত্মন্ত্ুর অথবা 9 উপাদানের; 
হারা জমাট বাঁধে না (70 888100108050)। 

(২) 4» গ্রুপ রন্ত-ষে রন্তের লোহিত কাঁণকা রম্ত্রমস্তুর * উপাদানের দ্বারা জমাট 
বাঁধে। 8 

(৩) ৪ গ্রুপ রন্ত--যে রস্তের লোহিত কাকা রস্তমস্তুর ॥ উপাদানের হারা জমাট 
বাধে। 

(৪) &9 গ্ুগ রন্ত--যষে রন্তের লোহত কাঁণকা রন্তমস্তুর « এবং £ উভয় 
উপাদানের দ্বারাই জমাট বাঁধে। 

'আবার রন্তে এ সকল উপাদানের উপশ্থিতির প্রকায়ভেদে চারি প্রকারের দাতা এবং 
চাঁর প্রকায়ের গ্রহীতা হইতে পারে। 
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(১) প্রথম শ্রেণ--যাহাদের লোহত কণিকার 4 এবং ৪ আছে কিন্তু রন্তমস্তুতে 
« এবং ৪ নাই। ৃ 

(২) দ্বিতীয় শ্রেণী--যাহাদের লোহিত কঁণকায় 4 আছে এবং রুন্তমস্তুতে £ 
আছে। 

(৩) তৃতীয় শ্রেণট-_ষাহাদের লোহিত কাঁণকায় ৪ এবং রন্তমস্তুতে * আছে। 
(8) চতুথ" শ্রেণধ--যাহাদের লোহত কণকায় 4 এবং 7 নাই, কিন্তু রম্তমল্তুতে 

€ এবং ॥ আছে । 
প্রথম শ্রেণীর লোক সকলের রন্তই গ্রহণ কাঁয়তে পারে ( 01015057581 16010915106 ) 

এবং চতুর্থ শ্রেণীর লোক অনা সকলকেই রন্ত্র দিতে পারে (70101551581 ৫0100] )। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর রস্ত হিতীর় শ্রেণীর এবং প্রথম শ্রেণখর গ্রাহকের উপযুন্ত এবং গ্রহীতা 
হিসাবে ছিতটয় শ্রেণীর লোক ছতীয় শ্রেণী এবং চতুথ' শ্রেণীর রস্ত গ্রহণ করিতে পারে । 
তৃতীয় শ্রেণীর রন্ত তৃতীয় শ্রেণির এবং প্রথম শ্রেণীর লোক গ্রহণ করিতে পারে এবং 
গ্রহীতা 'হসাবে তৃতীয্প শ্রেণীর লোক তৃতগর শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণণয় রন্ত গ্রহণ করিতে 
পায়ে। ইহা ছাড়া এই চারি'টি শ্রেণীর রন্তু নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে আদান-প্রদান 
কারতে পারে । যেমন, কোন চতুথ' শ্রেণীর রন্তু অন্য যে কোন চতুর্থ শ্রেণীর গ্রাহককে 
দেওয়া যাইতে পারে বা চতুর্থ শ্রেণীর গ্রাহক একজন অন্য যে কোন চতুথ" শ্রেণীর রুপ 
প্লহণ কাঁরতে পারে। 

কাজ £ রন্ত একট মৃদু ক্ষার জাতীয় তরল। দেহের মধ্যে ইহা 'বাভন্ন প্রকার 
কাঙ্গ কারয়া থাকে । রস্ত-সংবহন তন্ব্রের কাজসমূহ সমস্তই রক্তের ছারা সাধিত হয়। 
(রন্ত-সংবহন তদ্ধের কাজ দেখ ) 

রন্তরস (7১139199) £ ইহা দেখিতে জলের মত স্বচ্ছ এবং ছটা ঘন। রন্তর়সের 
শতকরা ৯০ ভাগই জল এবং অবশিষ্ট দশ ভাগ কঠিন পদাাথ।॥ কাঁঠন দুব্যাদির মধ্যে 
যালবুমন, ফাই্রনোজেন ইত্যাদ 'বাভন্ন প্রকারের প্রোটিন জাতয় পদাথ' উল্লেখ- 
যোগ্য । এই নকল প্রোটিন রন্তের চাপ বজায় রাখিতে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া 
1বাভন্ন প্রকারের ধাতব লবণও (যথা, সোডিয়াম, ক]ালাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম 
ইত্যাদর ক্লোরাইড, কাবেনেট, বাইকাবেণনেট, ফসফেট ইত্যাঁদ ) ইহাতে দ্রবীভুত 
থাকে । প্রোটিন কাবেণহাইড্রেট, স্নেহ-পদাথ" ইত্যাদি খাদ্যের সার অংশ এবং ফুসফুস 
হইতে গৃহীত আঁক্সঞজেন গ্যাস এই রম্তরসেই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে । ইহা ছাড়া 
রন্তরসে হরমোন নামক কতকগুদীল এনজাইম এবং নানায়কম রোগ-প্রাতিষেধক পদার্থ 
লেখা যায়। বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন কাব'ন ডাই*অক্সাইড গ্যাস এই রস্তরসে দ্রবীভূত 
অবস্থায় থাকে । ইহা ছাড়া রন্তরসে হরমোন নামক কতকগীল এনজাইম এবং নানারকম 
রেগ-প্রীতিষেধক পদাথ দেখা যায়। বিপাক 'প্রয়ায় উৎপন্ন কারন ডাই-অক্পাইভ গ্যাস 
এই রন্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় ফুসফুসে বাহিত হয়। 

লোহিত কাঁশকা (7২6 00109501501: 1515010051958 ) $ রস্তের বাজি 

প্রকার কাণকার মধো এই লোহিত কণিকার আধিকাই সবণপেক্ষা বেশধ । দেখিতে গোজ 
গোল চাকার মতো এবং এত ছোট যে ৩৫০০ লোহত কাঁণকা এক লাইনে সাজাইয়া 
পাখিলে মাত এক ইন্চি জায়গা জোড়ে। এই সকল কণিকার কোষে 'কিস্তু নিউয়াস 
নাই। খালি চোখে ইহাদের দেখা যায় না। এক বিন্দু রন্তে (006 ০৪৮৫০ 702181- 
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77906: ) প্রায় পণ্থাশ লক্ষ লোহিত কণিকা দেখা যায় । বুস্তের লাল রঙটি এই লোহত 
কাঁণকার জনাই । লোহিত কণিকায় মধ্যে 'হমোগ্লোবন নামক লোৌহঘঁটিত একপ্রকার 
লাল পদার্থের জন্যই লোহত কাঁণকার বর্ণ লাল। আস্ছি-মজ্জায় (13006-122110% ) 
এই সকল কাঁণকা. সৃষ্টি হইয়া থাকে । র্বস্তের মধ্যে প্রায় ১২০ 'দিন পর্ষস্ত এক একটি 
কাঁণকা ঘঢঁড়িয়া বেড়ায় । এই সময় ইহা ফুসফুস হইতে অকিজেন গ্রহণ কারয়া দেহের 
বাভল্ব কোষে পেশছাইয়া দেয়। কোষ "হইতে ফুসফুসে ফিরিয়া যাইবার সময় 
জবার কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কিছুটা লইয়া ফুসফুসে ছা'ড়য়া 
দেয়॥ এইরুপে আঁঞ্পজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিবহন করাই এই কাঁণিকার 
প্রধান কাজ। এইরপে কাজ কারবার ফলে প্রার ১২০ দিন পরে এই কাঁণকাগ্যাল 
কষযপ্রাপ্ত হইয়া কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে ॥। তখন প্লীহা (591567 ) এই ক্ষয়প্রাণ্ 
রম্ত কাঁণকাগুলি রন্ত হইতে অপসারিত করে। প্রাত সেকেন্ডে আমাদের দেহ হইতে 
এইরুপে প্রায় দশ লক্ষ লোহত কণিকা অপসারিত হইতেছে এবং উহাদের চ্ছান আবার 
নূতন কাঁণকাছ্ারা পূরণ করা হইতেছে । 

শ্বেতকাণিকা ( 0106 ০010095019) £ লোহিত কাঁণকার তুলনায় ইহারা আকারে 
অনেকটা বড় এবং সংখ্যায়ও অনেক কম। নিউক্লিয়াস এবং আকারেয় তরতম্য হেতু 
ইহাদের মধ্যে প্রকারভেদ দেখা যায়। প্রাতি ঘন মালগিটার রক্তে প্রায় ৮০০০ শ্বেত" 
কাঁণকা থাকে । পুরুষ অপেক্ষা স্বীলোকের রন্তে ইহার সংখ্যা কিছু কম থাকে। 
বাভন্ন প্রকার শ্বেতকাঁণকার মধ্যে লিওকোসাইট (1.58০০০%০৪ ) এবং 'লম্ফোসাইট 
(1:)100119০5165 ) এই দই প্রকার কাণিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 'লিওকোসাইট 
শ্বেতকাঁণকা অস্ছি-মজ্জায় স.স্টি হইয়া থাকে। 'লিচ্ফোসাইটের জন্মন্থান ভিন্ন । হইহায়া 
লাদকাকলায় ( 15720101) 119055 ) উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্বেতকণিকা আমাদের দেহের 
মধ্যে পাহারাওয়লার কাজ করিয়া থাকে । হাওয়া, মাটি, জল, খাদাদ্রব্য ইত্যাদিতে 
অসংখ্য জাবাপ্ বাস করে। এই সকল জীবাণু যাঁদ কোন প্রকারে-আমাদের রন্তে 
ড.কয়া পড়ে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শ্বেতকণিকা এ সকল জশবাণু রিয়া উহাদের 
মাঁরয়া ফোলবার চেষ্টা করে। যুদ্ধে উভয় পক্ষেই হতাহত হয়। বুদ্ধশেষে শ্বেত" 
কাঁণকার জয় হইলে আমরা সুস্থ থাকি এবং অপর পক্ষের জয় হইলে জগবাণ? ছারা সম্ট 
রোগে আক্রান্ত হইয়া পাঁড়। দেহের কোন কাটা অংশ পাকিয়া গেলে উহাতে প'্জ 
(৯৪) জমা হইতে দেখিয়া থাঁকবে। জধবাণু এবং শ্বেতকাঁণকার মধ্যে যুদ্ধে মৃত 
জীবাণু, শ্বেতকাঁণকা এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ-কোষ কলা রসের (115586 110 ) সাহত 
একান্ত হইয়া এই প*জের স্বান্ট করে। সুতয়াং দেহকে 'বাভন্ন রোগ জশবাণুর হাত 
হইতে রক্ষা করাই শ্বেতকাঁণকার প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া শ্রেতকণকা মাঝে মাঝে 
নষ্ট কলা পুনগঠনে ([19585 760834 ) এবং রন্ত জমাট বাঁধতেও সাহাষ্য কয়ে। 
1কছুদিন কাজ কারবার ফলে যখন শ্বেতকণিকাগুলির কাধক্ষমতা কমিয়া ষায় তখন 
সেই ক্ষায়ফু শ্বেতকাণিকা প্লীহা এবং যকৃতের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে। 

জন;চাঁকরকা (919161913) £ এইগৃলি আকাকে আত ছোট এবং রন্তের মধ্যে অনেক- 
গাল একন্িত হইল্লা পৎ্জীীভুত অবস্থায় থাকে । প্রাত ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রশ্ন 
২,৬০,9০০ অন[চক্রিকা দেখা যায়। অস্থির লোহিত মজ্জা এবং প্লীহার মধ্যে এই সকল 
কাণকা সৃষ্টি হইগ্লা থাকে । রন্ত জঙ্গাট (8199৫ ০1908 ) বাঁধবায় জন্য এই 
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অনহচান্রকার প্রয়োজন হয়। ক্ষত স্থানে ইহারা শ্বেতকাণকায় সাহত একান্ত হইয়া 
ক্যালসিয়ামের উপাচ্থাতিতে রশ্তয়সের প্রোথুশ্বিন নামক উপাদানকে থুগ্বিনে রূপাস্তরত, 
কয়ে। এই থুম্বিন রন্তরসের ফাইীব্রনোজেন প্রোটিন হইতে ফাইব্রিন প্রস্তুত করে। 
ইহার ফলে কণিকাগহীল এঁ ক্ষতন্ছালে জড় হইয়া রন্ত জমাট করিয়া ফেলে । ইহারই নাম: 
তঞ্চন প্রান্য়া (00980181101) । 

মাঝে মাঝে এই তগন প্রাক্িয়া রস্তনালশর (81০৫ %53961) মধ্যেই সংঘটিত হইয়া 
থাকে। কোন কারণে রস্তনালীর গার 'বিধ্ন্ঞ হইলে এ নালণর মধ্যেই রস্ত উপযোন্ত 
প্রীরুয়ায় জমাট বাঁধিয়া যায় । মান্ডিন্ক, ফুসফ;স বা হংাপন্ডেয় কোন ক্ষুদ্র ধমনশতে 
এইরুপে রন্তজমাট বাধলে আমাদের অকস্মাৎ মৃত্যু পর্যস্ত হইতে পারে এবং এই 
অবস্থাকেই থুম্বোপিস (70191099313) বলে। 

হৃখাপঞ্ড (17681) £ রন্ত-সংবহন তন্দের এইটিই প্রধান অঙ্ছ। ইহায় কাজ 
রম্তকে পাম্প কাঁরয়া যন্তনালীর মধ্য দয়া দেহের 'বাভন্ন স্থানে পেশছাইয়া দেওয়া ॥ 

আলিফ দংকোডনে রক নিদয়ের লংকোডনে রক 

দিয়ে গ্ুবেশ কটিতেছে যহাধমথী ও ুসফুুঙগের , 
ধমদীতঞ্রবেশ করিতেছে 

ইহা দোথিতে পাঁচ ইডি লম্বা, আড়াই ই চওড়া এবং আড়াই ইণ্চি পুরু একটি পেশসমর 
থালর মত। বূকের বাম দিকে বক্ষগহ্বরে এই হাংপশ্ডটি অবশ্থিত। অন্যান্য 
দেহবন্তের সাহত যাহাতে ইহার কোন কম আঘাত না লাগে সেইজন্য ইহা একটি 
তরলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে । বাহিরের আঘাত এই তরলেই প্রাতহত হইয়া থাকে। 
হংঁপণ্ড এবং ইহার চাধরাদকে অবস্থিত এই তরল হাদ্ধরাকলা (66110910101 ) নামক 

একটি 'বাশষ্ট কুঠূঁরতে (0108019০:) এই বক্ষ-পঞ্জর অবন্থিত। হৃংপশ্ডের উপরের 
দিকে অপেক্ষাকৃত চওড়া, তলার 'দিকে ইহা ক্রমান্বয়ে সর: হইয়া একটি কোণের আকাত 
প্রাপ্ত হইয়াছে । উপরের চওড়া অংশে দুইটি এবং নশচের সঃ অংশে দুইটি মোট 
চাঁরাঁট কক্ষ এই হাঁপন্ডে দেখা যায়। উপরে কক্ষ দুইটিকে অলিম্দ (11016 )- 
এবং নীচের কক্ষ দুইটিকে নিলয় ( ৬০০৫০1৩) বলে। ডান পাশের আঁলম্দ ডান 

. পাশের নিলয়ের সঙ্গে একটি কপাটকের (৪155) ছায়া যুস্ত। এই কপাটকটি কেবলমান্ন 
[নিলয়ের দিকেই খুলতে পারে। অর্থাৎ এই কপাটকেন্প সাহায্যে রুস্ত কেবলমান্ত অিন্দ 
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হইতে নিলয়ের 'দিকেই যায় ; নিলয় হইতে আলম্দে ফিরিয়া যাইতে পারে না। বাম 
দিকেও অনুরূপ একটি কপাঁটিকা উপরের আলম্দ এবং নশচের নিলয়ের মধ্যে বত'মান 
এবং ইহার সাহায্যে রস্ত কেবলমান্র অঙ্গিন্দ হইতে নিলয়ের দিকেই যাইতে পারে। 
ডানাদকের অলিন্দ এবং নলয় বাম দিকের আলশ্দ এবং নিলয় হইতে একটি পেশখমর 
পণ ছারা লদ্বালাম্বভাবে সম্পূণরুপে বিভন্ত। উপরের আলম্দ দুইটিতে রম্ত দেহের 
বাভন্ন অংশ হইতে শিরার সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। নগচের [নিলয় দুইটি এই 
রস্ত ধমনণর সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে পেশছাইয়া দেয় ॥ ডান দিকের আলন্দে 
দুইটি মহাশিরা আসিয়া একত্রে মাশরাছে। একাঁট মহাশিরা দেহের উধ্বণংশ হইতে 
দষত রন্তু বহন করিয়া আনে । ইহাকে উধ্ব মহাশিরা (5667101528০ 08৮৪6) 
বলে। অপরাট দেহের নিম্নাংশ হইতে দুষিত রম্ত বহন করিয়া আনে । ইহাকে নিম্- 
মহাশিরা (10061107 ৬6172 0৪৮26) বলে । ডান দিকের আলম্দ হইতে এই দূষিত 
রন্তু ডান দিকের নিলয়ে গমন করে| এই নিলয় হইতে দত রন্তু ফুসফুস ধমনীর 
( 110010919 21619 ) সাহায্যে ফৃসফ:সে যাইয়া উপচ্ছিত হয়। নিলয় হইতে 
ফুসফুস ধমনগ বাহির হইয়া দুইটি অংশে বিভন্ত হয় এবং এই দুইটি শাখা দক্ষিণ ও 
বাম ফুসফস ধমনশরুপে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম ফুসফুসে চলিয়া যায়। এইখানে রম্ত 
[বিশোধিত হইয়া ফুসফুসের চাঁয়াট শিরার ( চ017701815 ০105 ) সাহায্যে বাম 
আলন্দে যাইয়া উপগ্ছিত হয়। বাম আঁলম্দ হইতে এই বিশোধিত রন্ত কপাটক পথে 
নীচের নিলয়ে আসা উপাস্থত হয়। এই বাম নিলয় হইতে মহাধমনগ (40168 ) 
বাহির হইয়া 'বাভল্ন শাখা-প্রশাখার সাহাযো দেহের সকল অংশে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে । বাম নিলয় হইতে রন্তু এই মহাধমনশর সাহায্যে দেহের সকল অংশে প্রবাহিত 
হয়। প্রতি হৃদস্পন্দন প্রায় চার আউন্স রন্ত এই মহাধমনাতে প্রবেশ করে। রক্ত 
যাহাতে মহাধমনণী হইতে ফারিয়া নিলয়ে প্রবেশ কাঁরতে না পায়ে সেইজন্য উভয়ের 
সংযোগস্থলে অধচন্দ্রাকার (96101-181781 ) কপাট আছে । অতঞব দেখা যাইতেছে 
যেডান দিকের অলিশ্দ এবং নিলয়ে দূষিত রন্ত এবং বাম দিকের আলম্দ এবং 'নিলয়ে 
বিশুদ্ধ রম্ত প্রবাহত হয়। সমগ্র হংপিণডটি এক প্রকার 'বাঁশন্ট মাংসপেশগ হারা 
গঠিত। এই মাংসপেশধ খুব সবল এবং ইহার দ্রুত সংকুচিত হইবার ক্ষমতা আছে। 
অলিন্দ অপেক্ষা নিলয়ের গান্র-প্রাচসর আঁধক পুরু । 

ধমনগ ও শিরা (4১166115590 ৮6105 ) ৪ হাধাপণ্ড হইতে রল্তপ্রবাহ যে পাইপ 
' লাইনের সাহায্যে দেহের 'বাভন্ন অংশে লইয়া যাওয়া হয় তাহাদের ধহ্নগ (21651155 ) 
বলা হয়। হংপস্ড হইতে এইরংপ দুইটি প্রধান ধমনণ বাহির হইরাছে। ইহাদের 
একটি ডান দিকের নিলয় হইতে বাহর হইয়া ফুসফুসের দিকে গিয়াছে । ইহাকে 
ফুসফুস ধমনদ বলে। অপরটি বাম 'দিকের নিলয় হইতে বাহির হইয়া দেহের অন্যান্য 
অংশে গমন কাঁরয়াছে। ইহাকেই মহাধমনস বলে। এই দুইটি: প্রধান ধমনন প্রথমে 
কতকগীল শাখা ধমনীতে এবং প্রত্যেকটি শাখা ধমনী আবার কতকগুলি প্রশাখা 
ধমনীতে বিভক্ত হইয়া দেহের প্রাতিটি অংশে বিস্তৃত হইয়া আছে । প্রতিটি প্রশাখা 
ধমনণ অবশেষে আতি সর সরঃ কতকগুলি জালকে (58011191165 ) 'বিভভ্ত হইয়াছে। 

হংপিণ্ড হইতে রক্ত 'বাভন্ন শাখা-প্রশাখা হষ্য়া,অবশেষে এই জালকে আসিয়া উপস্থিত 
হয় ; এই জালকের মধ্য 'দিয়াই রস্তের সাঁহত একদিকে 'বাঁভন্ন দেহকোষের এবং অন্যদকে 

গৃহ-পার, [7 
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ফুসফসগ্ছিত বায়ুর সাহত আদান-প্রদান ঘটটিয়া থাকে । জালক শ্রেণীর অপর প্রান্ত একন্লিত 
হইয়া প্রথমে প্রশাখা শিরা (৬০10150) গঠন করে । কয়েকটি প্রশাখা শিরা মিলিত হইয়া 
একটি শাখা শিরা এবং কতগুলি শাখা শিয়া একান্ত হইয়া একি মহাশিরা গঠিত হয়। 
মহাশিরা অবশেষে হৃংপিন্ডে আসিয়া মিলিত হয়। ডান দিকের আলন্দে এইর:প 
দুইটি মহাশিরা ( উধ্ব এবং 'নিম় ) এবং বাম দিকের আলিন্দে এইরূপ চারিটি মহাশিরা 
আসিয়া মিলত হইয়াছে । ইহাদের সম্বন্ধে পবেই আলোচনা করা হইয়াছে । শিরা 
এবং মহাঁশরাপথে রন্ত দেহের 'বাভন্ন অংশ হইতে হথাপন্ডে আসিয়া উপাশ্থিত হয় । 
এইখানে লক্ষ্য করিবে যে উধ্ব' এবং নিম্ন মহাশিরা দ্বারা দেহের দাষত রম্ত হৃংপিশ্ডে 
আপয়া উপাঁচ্ছিত হপ্ন। কিন্তু ফুসফুস মহাশিরা (781000215 ০10) দ্বারা ফসফুস 

_লঞ্জ হইতে বিশদ্ধ রস্ত বাম আলন্দে প্রবেশ করে। 
25222 সুতরাং শিরাপথে বিশুদ্ধ এবং দূষিত উভয় 

প্রকার রন্তই প্রবাহিত হয়। অন:রূপভাবে 
মহাধমনপথে বিশুঞ্ধ রম্ত পাঁরচালিত হইলেও 
ফুসফ:স ধমনীপথে দাঁত রক্ত প্রবাহত হয় । 

রী ৃ ধমনীর গান্ন-প্রাচীর শিরার গান্ন-প্রাচশর 
১:০৯৬০০০০৯এ অপেক্ষা মোটা ॥ ধমনশ হৃৎপিণ্ডের ন্যার 

নি শর) স্পন্দিত (819) হইয়া রস্তকে সামনে ঠোঁলিয়: 
/ দিতে পারে। এই জন্াই ধমনী কাটিয়। 

(উপরে) ধমন পথে ফিনাক দিয়া রন্ত পাঁতেছে গেলে ফিনাকি দিয়া রন্তু বাহর হয়। কিন্তু 
(নেচে) কাটা ?শরা হইতে রন্ত গড়াইয়া পাঁড়তেছ শিরার কোন স্পন্দন (৮5156) নাই এবং 

ইহা রন্তকে সামনে ঠেলিয়া দিতে পারে না। এইজন্যই ?শরা ছিন্ন হইলে ফিনাকি দিয়া 
রন্ত বাহর না হইয়া রন্তু গড়াইয়া পড়ে। মাংস-পেশীর চাপে রন্ত শিরার মধ্য দিয়া 
হংপিন্ডের দিকে অগ্রসর হয় ॥। এক জায়গায় অনেকক্ষণ নিশ্চল ভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া 
থাকলে লক্ষ্য কারবে যে পায়ের পাতা একটু ফালয়া যায়। কারণ পায়ের মাংসপেশন 
1নশ্চল থাকায় রক্ত পা হইতে উপরের 'দিকে প্রবাহত হইতে পারে না। এইজন্যই পা 
তখন ফালক্লা যায় । বস্তু যাহাতে গড়াইয়া পিছনে যাইতে না পারে এইজন্য শিরার মধ্যে 
কপাটক থাকে । এ কপাটকের মধ্য দিয়া রন্তু হৃংপশ্ডের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে । 
কিন্তু হংাঁপন্ড হইতে শিরার মধ্য দিয়া উল্টাদিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। 

জালক শ্রেণী (09111121169 ) £ ধমনাীর মধ্য দিয়া বস্তু খাদ্যের সারাংশ এবং 
আক্পজেন বহন কাঁরয়া আনে । এইজন্য ধমনীর রস্ত লাল টকটকে । কিন্তু ?শরার রুস্ত 
লালচে বেগুনী রঙের। কারণ 'শিরার রক্তে কার্বন ভাই-অক্সাইড, ইডীরয়া, ইউারক 
'আযনিড ইত্যাদি দেহের আবজ'না ও অসার পদার্থ থাকে । ধমনীর রন্ত উহার অ'কাজেন 
এবং খাদ্যন্দ্রবাদি কলাকোষে (1015585 ০6119 ) পেশছাইয়া কলা-কোষের কাবন ডাই- 
অক্সাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি আবজ'না গ্রহণ কারয়া শিরার মধ্যে প্রবেশ করে। রস্তের 

এই পাঁরবর্তন যেখানে সাধত হয় তাহাকেই জালক বলে । জাহাজ যেমন বন্দরে 
আসিরা তাহার মালপন্ত্র নামাইয়া আবার নতুন মালপন্ে তাহা পূর্ণ করিয়া 1ফরিয়া 

যায়, তেমাঁন এই জালক শ্রেণী আমাদের দেহে এক একাঁট বন্দরের মত। রম্ত এইখানে 
তাহার আঁক্পজেন ইত্যাদি কতকগাল উপাদান ত্যাগ কারয়া আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড 

০ 

ছি 



রস্তসংবহন তন্ম্প ৯৬ 

ইত্যাঁদ নূতন প্রকার উপাদানে উহা পূণ" কাল্লা অন্য পথে ফিরিয়া যায় । জালকের 
একপ্রান্ত ধমনী সহিত এবং অপর প্রান্ত শিরার সাঁহত যুস্ত। জালকগূলি কলাকোষের 
চারদিকে উহাদিগকে 'ঘারয়া থাকে। এইজন্যই কলাকোষ এবং জালকের় মধ্যে আদান- 
প্রদান সহজেই হইতে পায়ে । এক একটি জালক আত ক্ষুদ্রু। ইহাদের দৈঘণ প্রায় 
১ মালামিটার এবং ব্যাস প্রায় ০০১ মিলিমিটার । আমাদের দেহের সমন্ত জালকগূলি 
যদ পর পর একটির সাঁহত অন্য একটি জোড়া দেওয়া হয় তবে প্রায় ৬২,০০০ মাইল দঘ 
একটি জালক প্রস্তুত করা যায়। সুতরাং আমাদের দেহে জালক শ্রেণী কত ঘনভাবে 
সশ্ধিবস্ধ তাহা সহজেই অনুমান করা যায় । উদাহরণম্বরূপ বলা যায় ষে আমাদের 
মাংসপেশীর (91516681 1005015 ) এক বর্গ ইণ্চি জায়গায় প্রায় ১৫,৬২,৫০০ জালৰ 
বত'মান। জালকের গান্র-প্রাচীর খুব পাতলা (01010) এত পাতলা যে উহার মধ্য দিয়া 
থাদাদ্রবযোর-সারাংশ, আঁক্সজেন, কছ; িছ: প্রোটিন, ধাতব লবণ, জল এমন কি শ্বেস্ত 
কাঁণকাও বাহর হইস্লা যাইতে পায়ে । তবে স্বাভাবিক অবন্থায় লোহিত কণিকা (২৩৫ 
০০011003০16) ইহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে না। জালক এবং কলাকোষের (1588০ 
০9119) মধ্যে খাদ্যদ্রব্য এবং অসার পদাথের আদান-প্রদান 'কিন্তু একেবারে সরাসায় ঘটে 
না। কলাকোষগুলি একেবারে নিরেট নয় ॥ উহাদের মধ্যে অন্প অজ্প ফাঁক (01536 
880০3) থাকে । এই ফাঁকগহীল একপ্রকার তরলে পূণ" থাকে । এই তরলকে কলারস 
(015806 1010) বলে। প্রকৃত পক্ষে কলাকোষগলি এই কলারসেই 'নিমজ্জরমান থাকে । 
জালক শ্রেণগ কলাকোষের একেবারে গা ঘেশষয়া না থাকিয়া এই কলারসের মধ্যেই বিস্ৃভ 
থাকে । রক্তের চাপে জালক শ্রেণীর গাব্-প্রাচীরের মধ্য দিয়া জল, ধাতব লবণ, গ্লুকোজ; 
আমিনো আিড, অক্সিজেন ইত্যাদি বাহির হইয়া কলাকোষের মধ্যে অবচ্থিত খালি 
জায়গায় (11550 598০৩5) সংগৃহীত হয়। এইরূপ রক্ত হইতেই কলারসের সৃষ্টি 
হয়। কলাকোষগীল কলারসে নিমাঁজ্জত বাঁলয়া কোষ-প্রাচীয়ের (০০11 ৮৪11) মধ্য গিয়া 
কলারসের আক্সজেন, গ্লুকোজ ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য সহজেই কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং 
কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-মক্সমাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি আবজনা এবং অসার পদার্থ কোষ 
হইতে কলারসে বাহর হইয়া আমে । এখন জালকের যে প্রান্ত 'শিরার সঙ্ষে যুন্ত সেই 
প্রান্ত কলারস হইতে কিছু কিছ? জল, ধাতব লবণ, কারন ভাই-অক্সইড, ইউরয়া ইত্যাদি 
আবার শোষণ কারয়া 'শির্লার মধ্যে পারচালিত করে; এইরপে জালক শ্রেণশর ধনী- 
প্রান্ত হইতে খাদ্যদ্রবাঃ জল, আক্মজেন ইত্যাদ বাহির হইয্লা কলারসের সৃষ্টি করে এবং 
উহাদের 'শিরার প্রান্তন্বারা আবার জল, ধাতব লবণ, কারন ডাই-অল্লাইড ইত্যাদি শোষিত 
হইয়া শিরার মধ্যে পারচালিত হয়। কলারস হইতে সবটুকু অসার এবং আবজনা 
জালক শ্রেণগ গ্রহণ করিতে পায়ে না। অবাঁশন্ট অসার পদাথ" অন্য এক প্রকার প্রণাল? 
দ্বারা সংগহীত হইয়া শেষ পযঞ্জ হংপশ্ডের কাছাকাছি একটি শিরায় 'ফিরাইয়া দেওয়া 
হয়। এই অন্য প্রকার প্রণালগই লাঁসিকা প্রণালী (15100008010 59661 ) নাগ 

পাঁরচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাঁসকা প্রণালশ কলারস হইতে জল, ধাতব লবণ? প্রোটিন, শ্বেত 
কাঁণকা ও অসার পদাথ* ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে । লসিকা প্রণালীর মধ্যস্থিত এই 
তরলকে লাঁসকা (1.57001) বলে । অনেকে লাঁদকা এবং কলারসেয় মধ্যে কোন পাথকা 
না করিয়া উভয়কেই লসিকা নামে আভাহিতু করেন । ক্ষ,্্র ক্ষদ্রু লগকানালী মিলিত 
হইয়া একটি বড় লাঁসকা স:ষ্টি করে। এই বড় লাঁসকা নালীগৃলি অবশেষে একব্রিতত 



৯৮, গৃহ"্পরিচালনা ও গৃহ-শহশ্রষা 

হইয়া গলদেশে বড় শিরার মধ্যে প্রবেশ করে। লসিকা নালাগুলিকে শিয়ার সাঁহত 
তুলনা করা যায়। শিরার মত এই সকল ল'সিকা নালশতেও কপাটক থাকে এবং রক্ত 

(1)7701011 /655815) 

নর্সিকা পিং __২ 
(17101 70025) 8 

১৮ বাটিচ৩০ সপ 
এর 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে হতাপণ্ডের দিকেই প্রবাহত হয়। 'শরার মত ইহাদেয়ও রু্ত 
পাঁরচালনের ক্ষমতা নাই, মাংসপেশণর় গাতির উপরেই লসিকা প্রণালশতে রক্তের প্রবাহ 
[নিভ'র করে। তবে লাসকা প্রণালশগুলি উহাদের গাতপথে কতকগুলি লাঁসকাপিণ্ডের 
(15101 09095) মধ্য দিয়া ষায়। এই সকল লাঁসকাপিণ্ড ছাকিনির (51101) ন্যায় 
কাজ করে এবং রন্তকে জীবাণু এবং বিষের হাত হইতে রক্ষা করে। 

হৎপিশ্ডের ক্রিয়া ও রন্ত সপ্টালন £ এখন আমরা হাতপিণ্ড কিভাবে কাজ করে 
তাহা লক্ষ্য কারব। হৃংপিশ্ডটি এক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রঃ কাহারও উপর ইহার ক্রিয়া নিভ'র 
করে না। সমন্ভ শিরা, ধমনগ ও স্নায়ু (৩:৬০) হইতে হংপিণ্ডটি 'বিচ্ছিত্ন করিয়া 
এবং উহার মধাচ্ছ সমস্ত রন্ত বাঁহর করিয়া বাঁদ উহা লবণ জলে পঃর্ণ কাঁরয়া এ জলে 
ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলেও হৃংাপণ্ডের স্পন্দন পর্বে যেমন চলিতেছিল তেমনই 
চলিতে থাকিবে । হংাপন্ডের স্পন্দন (8680 বাঁলতে আমধ়া কি বুঝি 2 তোমরা 
বুকে কান পাতিয়া থাকিলে হংপিন্ডের ধক ধুক শব্দ শুনিতে পাইবে ॥ এই ধুক 
ধূক শব্দকে হৃংপিশ্ডের ধ্বান (7981 ৪০0) বলা হইয়া থাকে । হৃংপিণ্ডের প্রাত 
স্পশ্দনে এইরংপ দুইটি ধক ধক শব্দ সষ্টি হইয়া থাকে । একটিকে প্রথম হদধ্বাঁন 
(5115 1)6281% 50100) এবং অপরাটিকে ছ্িতায় হদধ্বান (96০০1 17981 99110) 

বল। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া যে শরীর অসুস্থ হইলে চিকিৎসকেরা হাতের 
কব্জির মধো একটি ধমনশ চাপিয়া ধাঁরয়া দেহের অচ্গ্থতা পরাক্ষা কারয়া থাকেন । 
এ ধমন+টিও হংাপন্ডের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে স্পশ্দিত হইতে থাকে। 
সুতরাং প্রাত 'মানটে হৃংাপণ্ড এবং ধমনণর স্পন্দনের সংখ্যা সমান । সুস্থ প্রাগুবয়ম্ক 
লোকের হংাঁপস্ড এবং ধমনণ প্রাত মিনিটে প্রায় ৭২ বাধ স্পন্দিত হইয়া থাকে। 



রস্তসংবহন তন্ভ ৪৪) 

স্তরাং এই সংখ্যার হাস-বাদ্ধ অন্ুষ্থতার লক্ষণ বালয়া ধরা হয়। ধমনখর স্পন্দন 
হইতে চিকিৎসকেরা হৃংপিশ্ড সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারেন। হংপিগ্ডের 
সংকোচন এবং 'বিকোচনের ফলেই এই স্পন্দনের সৃষ্টি হয় । হংপম্ড দুইটি আলম্দ 
এবং দূহাট নিলয় লইয়া গঠিত। উপয়ের আলন্দেই প্রথম স্পন্দন আরভ হইয়া 
নীচের 'নিলয়ে ছড়াইয়া পড়ে । প্রাতি মিনিটে ৭২ বার স্পন্দন হইলে প্রাতি স্পন্দনে 
প্রায় ০৮ সেকেন্ড সময় লাগে। 

প্রাপ্তবয়স্ক পৃরুষের হৃংপশ্ড প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার *্পাশ্দিত হইয়া থাকে। 
শিশু ও মেয়েদের স্পন্দনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত আধক। দুই বংসরের শিশুদের মিনিটে 
১০০-১৪০ বার স্পন্দন হইয়া থাকে । আঁতি ব্ধাবন্ছা বাতশত বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
স্পন্দনের সংখ্যাও হাস পাইতে থাকে । প্রৌঢাবস্থায় ৬০-৭০ বার হৃদস্পন্দন হইয্লা 
থাকে। আরও আধক বয়সে ৭৫৮০ বার স্পন্দন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া রঞ্তের চাপ 
বাদ্ধ পাইলে স্পন্দনের সংখ্যা কমিয়া যায় । আঁধক শারখীরক পারশ্রমে, ভয়ে। 
উৎকণ্ঠায় বা অন্য কোন মানসিক বিপষয়েও হদ-স্পশ্দনের সংখ্যা ব:দ্ধি পাইয়া থাকে । 
রন্তে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য বা আঁষ্মজেনের হাস ঘাঁটলেও জ্পন্দনের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পায়। 

প্বেই বালয়াছ .যে হৃদস্পন্দনের তালে তালে ধমন?ও স্পাশ্দত হইতে থাকে । 
ধমনশর এই স্পন্দন কি ভাবে উৎপন্ন হয় এখন তাহাই লক্ষ্য করিব। বাম নিলয় হইতে 
রম্ত যখন অধণ্ন্দ্রাকীতি কপাটক খ:ালয়া মহাধমনশতে হঠাৎ সজোরে প্রবেশ কয়ে তখন 
ধমনীর প্রাচীর প্রসারিত হইয়া এ রন্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ধমনীর প্রাচীর 'শ্থিতিগ্থাপক 
(81950০) বাঁলয়া পরমুহ্তে উহা সংকুচিত হয় । ফলে এ চ্ছানের রক্তের চাপ বৃদ্ধি 
পায়। অধণ্ম্দ্রাকীতি কপাটক এই চাপে বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং রম্ত এই চাপে 
[কিছুটা সামনের 'দিকে অগ্রসর হয় । ধমনধ-প্রাচখরের এইরুপ প্রসারণ ও সংকোচনের 
ফলেই নাড়শীর স্পন্দন (৯০1১০) উৎপন্ন হইয়া থাকে । পধণয়ক্রমে নাড়ীর এইকুপ 
*পন্দনেই রন্তু ধমনগর মধ্য দিয়া দেহের 'বাভিন্ন স্থানে পেশছিয়া থাকে । 

রক্তের চাপ ঃ ধমনীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে রন্ত ধমনর প্রাচীরে আঘাত 
কাঁরয়া থাকে । রন্তশ্্োত এ প্রাচঠরে যে পাঁরমাণ শান্ততে আঘাত কাঁরয়া প্রবাহত হয় 

তাহাকেই রস্তের চাপ (819০0 71685016) বলে। প্রাচপরের স্থিতিষ্থাপকতা দ্বারাই 
ধমনশর অভ্যন্তরে রন্তের স্বাভাবিক চাপ রক্ষিত হইয্লা থাকে । এই স্থিতিস্হাপকতা নষ্ট 
হইয়া গেলে রস্তের চাপও বৃদ্ধি পায় । একই বরসের পুর্ষ এবং নারখর রন্তের চাপ 
সমান নয়। সাধারণতঃ পুরুষের রক্তের চাপ নারখর চাপ অপেক্ষা ১০-১৫ মিলিমিটার 
বেশ থাকে । জন্মের সময় শিশুর রন্তের চাপ ৭০-৭৫ 'মালিমিটার থাকে এবং 
বয়স বৃদ্ধিরসক্কে সঙ্গে এ চাপ বৃদ্ধি পাইয়া পাঁরণত বয়সে ন্উহা প্রায় ১২০ 'মিলামটার 
পর্যন্ত হয়। একজন প্রাগ্ুবরস্ক লোকের স্বাভাবক (01021) রস্ত্ের চাপ উহার 
বয়সের অর্ধেকের সহিত ১০০ যোগ কারিলেই পাওয়া যায় । দৈনাঁদ্দন জগবনে নানা 
কারণে রন্তের চাপ কমবেশী হইয়া থাকে । ঠাণ্ডা বা গরম জলে গ্নান কারলে রক্কের 
চাপ কিছ বাড়কা থাকে । খাদ্য গ্রহণের পর অথবা জোরে ম্বাস-প্রদ্থাস করিনা 
কাঁ়লেও রন্তের চাপ বাড়তে দেখা ধায় । মানাঁসক চিন্তা, উৎকণ্ঠা প্রভীততে রঙ্জের 
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চাপ বৃগ্ধি পায়। মেয়েদের ধতুকালে ইহার হ্রাস এবং গর্ভাবচ্হায় ও প্রসবকালে ইহার 
বাচ্ধ হইয়া থাকে। 

এবার হ্বংঁপন্ড হইতে রন্ত কোন: পথে দেহের 'বাঁভন্ন অংশে যাইয়া উপস্হিত হয় 
এবং কিভাবে আবার হংপিণ্ডে ফারিয়া আসে তাহা দেখা যাউক। 

চিত্রে রস্তের এই যাতায়াতের পথ দেখান হইল । একমান্ত্ ফ্সফ:স ব্যতীত দেহের 

অন্যান্য সকল অংশ হইতে দুষিত রম্ত কাবন ডাই-অল্সাইড ইত্যাদ দেহের আব্জনা 

বহন করিয়া উধ্বং ও নিয় মহাশিরাপথে দাক্ষণ আলিম্দ এবং নিলয়ে আসিয়া উপাচ্ছিত 

হয়। পরে নিলয়ের সংকোচনের ফলে এই রক্ত ফুসফ:সের ধমনীপথে দুইটি ফুসফ,সে 

বাইক্লা উপস্থিত হয়। ফসফ£সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে (215০911) অসংখ্য জালক 

(০8011187765) থাকে । এই জালকের সাহায্যে রন্ত কার্বন ডাই-মক্সাইড গ্যাস 

পাঁরত্যাগ্গ কাঁরয়া বায়ু হইতে আঁক্পিজেন গ্রহণ করে। পরে ফন্সফ্সের শিরাপথে বাম 

আঁলন্দে আসিয়া উপস্থিত হয়। ডান আঁলন্দ হইতে ফুসফ;স হইয়া আবার বাম 

আলন্দে রস্তের এই প্রবাহকে 70170010815 ০11০8190195 বলে । * 

বাম আলন্দ হইতে রম্ত বাম নিলয়ে গমন করে এবং সেখান হইতে 'নিলয়ের 

সংকোচনের ফলে মহাধমন*তে (০01) প্রবেশ করে । মহাধমনণ হইতে অনেক শাখা- 

প্রশাখা বাহির হইয়া মান্তৎ্ক, হাত, পা, বক, যকৃত, পাকস্থলী, অন্ত ইত্যাদি দেহের 

বিভিন্ন অংশে গিয়াছে । একমাত্র ফুসফুসেই কোন শাখা প্রশাখা মহাধমনী হইতে গমন 

করে নাই। সুতরাং মহাধমনশীর পথে রন্ত ফুসফ:স ব্যতীত দেহের সকল অংশে 

আসিয়া উপাশ্থিত হয়। মহাধমনপর রন্তু আকসিজেনের জন্য লাল টকটকে । দেহের 

[বিভিন্ন অংশে এই আঁক্জেন ছাড়িম্না রন্ত এ সকল চ্ছান হইতে কার্বন ডাই-অক্মাইড্ 

ইত্যাদি আবর্জনা গ্রহণ করিয়া বাভন্ন [শরাপথে উধ্ব ও নয় মহাশিরায় আঁসয়া 

ধমলিত হয় এবং সেখান হইতে ডান আলন্দে প্রবেশ করে। অক্সিজেনের অভাব এবং 

কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতির জন্য শির়ার রন্তু লালচে বেগুনী । রক্তের এই 
প্রবাহকে 95961010 ০0190181101) বলে । 

95191010 ০4০9186010-এ একটি রক্তপ্রবাহ পাকস্থলী, অন্ত, প্লীহা, অগ্নযাশয় 

ও ষকৃত পারভ্রমণ কাঁরিয়া অবশেষে নিয় মহাশিরাতে আসিয়া মিলিত হয়। এইজন্য 
উত্ত প্রবাহকে দই প্রন্থ জালক শ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হয়। পাকচ্থলী, 

অন্র, অগ্ন্যাশয়, প্লণহা ইত্যাদির জালক শ্রেণির মধ্য দিয়া ধমণশর রন্ত প্রবাহিত হইয়া 

পরে একটি শিরাপথে আসিয়া মিলিত হয়। ইহাকে ৮০1৪1 শিরা বলে। এই রম্ত 

খাদাদ্রবোর-.সারাংশ, কাবন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি বহন কাঁরয়া দ্বিতীয়বার যকৃতের জালক 

শ্রেণণর মধ্যে প্রাবষ্ট হয়। এখানে এই জালক শ্রেণীর মধ্য দয়া রস্তের সাঁহত যকৃতের 

আদান-প্রদান ঘটে । খাদ্যের আতীরগ্ত গ্লুকোজ যাহা রন্ত অন্তর হইতে বহন করিয়া 

আনিয়াছে--এইখানে গ্লাইকোজেনরূপে জমা হইয়া থাকে । যকৃত হইতে রন্তু এইবার 

নম্র মহাধমনপথে ডান আলন্দে 'ফারয়া যায় । 9১316010 ০/7০0181101-এয় অন্য 

সব জায়গায় রম্ত কেবলমান্র একপ্রন্থ জালকের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়। এইজন্য 
রস্তের এই প্রবাহটিকে 2০:91 55667) বলে। 

আমাদের দেহের সব্ধন্রই কিন্তু রস্তের প্রবাহ সব সমর সমান থাকে না। কোন সময় 

রন্ত কোন একটি অঙ্গে অধিক পাঁরমাণে প্রধাহিত হয়। আবার অন্য সময় হয়ত এ 



*বসনস্তচ্ ১০১, 

চ্থানে রন্তের প্রবাহ অনেক কমিয়া যায় । কোন অঙ্গের প্রয়োজন অন:সারেই এ অঙ্ষে 
রন্তপ্রবাহের পাঁরিমাণ স্হিয় হইয়া থাকে । যখন একটি অন্ধ খুব কর্মব্যস্ত থাকে তখন 
উহাতে রন্তের প্রয়োজন বেশগ হয়। ফলে দেহের অন্যান্য অংশ হইতে রম্ত এ অঙ্গের 
দিকে প্রবাহত হয় । একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। আহারের পর আমাদের গপকলেরই 
একটু ঘুমের ভাব আসে। আমাদের মান্ি্কটি তখন অলস হইয়া পড়ে এবং গধুদ্বপূ্ণ' 
মন্তিত্ক চালনার কোন কাজ তখন আমরা করিতে পার না। ইহার কারণ কি? 
পাকচ্হলীতে খাদাদ্রব্য প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা পরিপাক করিবার জন্য সেখানে 
বাঁভল্ন কোষগহাল সক্রিয় হইয়া উঠে। তখন এ অংশে রস্তের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি 
পায়। ফলে মান্তি্ক হইতে রক্ত পাকস্হলণর 'দিকে প্রবাহিত হয় । মাঁন্ভঞঙ্কে এই সময় 
রস্তের প্রবাহ মন্দীভূত হয় বাঁলয়া আমাদের ঘুম পায় এবং তখন আমরা কোন 
গুরুত্বপ্ণ” চস্তার কাজ কাঁরতে পারি না। 

শ্রন্ম-ভভ্ল্র 
(২6519186015 5556612) 

জাঁবন ধারণের জন্য আমাদের ষে শান্তর (6009185) প্রয়োজন তাহা আমরা খাদাত্রব্য 
হইতেই পাইয্লা থাঁক। খাদ্যদ্ব্যের মধ্যে লংক্কায়ত এই শান্ত পাইতে হইলে আবার 
আক্সজেনের প্রয়োজন। আক্সিজেনের সাহত রাসায়ানক বিক্রিঘ়ায় খাদাদ্ুব্য হইতে এই 
শান্ত আমাদের দেহে উৎপন্ন হইয়া থাকে । বায়ুর (2811) মধ্যে আঁকজেন আছে এবং 
আগাদের প্রয়োজনীয় আঁক্জেন আমরা বায়ু হইতেই গ্রহণ করক্লা থাকি। এই 
কারণেই আমাদের জশবন ধারণের জন্য বায়; এত প্রয়োজন । আবার আমাদের দেহের 
[বাভন্ন কোষে (০911) থাদ্যব্রবোর লাহত আক্সজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে শান্ত 
উৎপন্ন হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে কারন ডাই-অক্সাইড গ্যাম এবং জলও উৎপন্ন হয়। 

এই কাবন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আঁধক পাঁরমাণে দেহের মধ্যে জামতে থাকিলে শরীরের 
ক্ষাত হয়। এইজন্য এই গ্যাস অনবরতই দেহ হইতে অপসারণ কয়া প্রয়োজন । 
এই *বসন তন্ময় সাহাযোই দেহের প্রয়োজনীয় আঁক্সিজেন গ্রহণ এবং অগপ্রয়োজনগয় 
কার্বন ডাই-অক্মাইড এবং কিছু জলা বাম্প ত্যাগ করা হইয়া থাকে। এই তন্দে 
থাকে বক্ষগহ্বর তন্মধ্যে দুইটি ফুসফুস, মধ্যচ্ছদা ও *বসনের নানা মাংসপেশশ। 

শ্বসন-ক্রিয়া (06917961920) 8 আমরা *বসন করিনা বালিতে সাধারণতঃ প্রশ্বাসের 
(10571190010) সঙ্কে ফুসফুসে কিছ বাক্স গ্রহণ এবং পরমৃহতে নিঃ*বাসের 
(০11786000) সঙ্গে সন্ে ফুসফুস হইতে কিছ; বায়ু ত্যাগই্ বুঝিয়া থাকি। আসলে 
1কল্তু ইহা *বসন ক্রিয়া নয়। ইহা *্বসন ক্রিয়ার একটি অংশ মান্র। ইহাকে বাহ্যিক 
ধবসন-ক্িয়া (356517091 16510819000) বা সাধারণভাবে 70162601715 বলে । বাহ্যক 

*বসন ক্রিয়ায় ফুসফুস হইতে আবক্পাজেন জালকের (০9011181195) মধ্য দিয়া রন্তে প্রবেশ 
করে এবং রন্তু হইতে কার্বন ডাই;অক্লাইড গ্যাস ফুসফ-সের মধ্য 'দিয়া বাহিরে 
অপসারত হয় । ফুসফুস এবং জাঙ্গকের মধ্যে আঁক্মজেন এবং কার্বন ভাই-অক্মাইড 



১০২ গৃহশ্পারচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 

গ্যাসের এরূপ আদান-প্রদানই বাহ্যিক *বসনশ্ক্রয়া নামে পারাঁচত। ফুসফুস ছাড়া 
দেহের বিভিন্ন কোষে ও রন্তের সাহত এইরূপ আঞ্জজেন এবং কাব'ন ডাই-অক্মাইড 
গযাসের আদান-প্রদান হইয়া থাকে । ফুসফন হইতে আঝ্সিজেন গ্রহণ করিয়া রন্তু দেহেয় 
বিভিন্ন কোষে যাইয়া উপা্হত হয় । তথায় জালক এবং কোষের সংক্ষ প্রাচগরের মধ্য 
'দিয়া আক্সিজেন গ্যাস কোষের মধ্যে চলিয়া যায় এবং কোষে উৎপন্ন কাবন ডাই-অক্সাইড 
গ্যাস এ প্রাচগরের মধ্য দিয়া রন্তে আসিয়া পেশছায় । কোষ এবং রস্তের মধ্যে আক্সিজেন 
এবং কাবন ডাই-অন্জ্াইডের এই আদান-প্রদানকে অভ্যন্তরীণ *বসন-ক্রিয়া ([000-081 
15501790102) বলে । রন্তু এ কাব'ন ডাই-অক্লাইড গ]াস পরে ফুসফুসে লইয়া বাহিক 
*বসন-ক্রিয্না ছারা বাহিরে পরিত্যাগ করে। 

সংতরাং এবসন-ক্রয়া বলিতে বায় হইতে ফাসফসের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ 
কাঁরয়া এ আক্সজেন রত্তের মাধ্যমে 'বাভন্ন কোষে (০611) পেশীছাইয়া দেওয়া এবং 
বাভিত্ন কোষ হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস রন্তের সাহায্যে গ্রহণ কাঁরয়া ফৃসফুসের 
মাধ্যমে বাহিরে পরিত্যাগ করা বুঝায়। - 

শাখানালী 
(87০701/8) (9107011016) 

পি 
ছি তর 

রা এতে ৮১ 

9/54794- 7) [25 পে 

০8 5. 

২ পে ৮ 

ই ৮ পে 

ফ্সফসের অবস্থান ও গঠন £ আমাদের বক্ষপঞ্জরের (২205) ঠিক নীচে একটি 

পেশখময় পরদা ছারা আমাদের দেহ-গহ্বরকে দৃইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । এই 
পরদাঁটিকে মধ্যচ্ছদা (19187018810) বলে ॥ মধ্যচ্ছদার উপরের অংশকে বক্ষ-গহ্বর 
(01155 01 11019০10 ০৪9৬11১) এবং নীচের অংশকে উদর-গহ্বর (৮010109) 

০৪৬1) বলে। বক্ষ-গহবরেই ফ্সফ:স (18165) এবং হৃদ-বল্ দেহের পক্ষে আতিশর 
গুধুত্বপ্ণণ। এইজন্যই প্রকাতি উহাদের বক্ষপঞ্জরের খাঁচার মধ্যে আতিযতে সুরক্ষিত 
করিয়া রাখিয়াছে । এই বক্ষ-গহ্বরে দুই পাশে দুইটি ফুসফুস অবাস্হত। ডান 
পাশের ফুসফ.সের 'তিনাটি অংশ এবং বাম পাশের ফুসফ্সের দুইটি অংশ আছে। 
প্রত্যেক অংশ আবার অসংখ্য ছোট ছোট বায়ু কোষ (41175803 ০৪1190 ৪1011) 
দ্বারা গঠিত। অসংখ্য জালক (০87111911৩9) এই সকল বায়কোধগ্রলিকে ঘিরিয়া আছে । 



*বপন-তন্ত ১০৩ 

ফলে বারূকোষে গৃহীত বায়ুর সঙ্কে জালকের রস্তের আদান-প্রদান সহজেই হইতে 
পারে। প্রতোকটি ফুসফুসের বাহয়ের দিকে একটি পাতলা জলসিন্ত আবরণ আছে। 
এই আবরণাঁটকে ফসফ:স-ধরা-কলা (21901010) বলে । ফুসফুসের উপরে এবং চারি 
পাশে আমাদের দেহ-প্রাচশর এবং নখচে মধ্াচ্ছদা (01900018810) | এই দেহ-প্রাচীর 
এবং মধ্যচ্ছদার ভিতরের গায়ে অনুরূপ একটি ফ;সফুস-ধরা-কলার পাতলা আবরণ 
আছে। এই দূইটি ফৃসফুস-ধরা-কলার অভ্যন্তরীণ অংশটুকু (2158181০৪৬1) 

বায়শীনরৃদ্ধ অথাৎ বাহির হইতে বার ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার 
মধ্যে একটি তৈল্লান্ত তরলের (10911০80108 11510) আবরণ দেখা যায়। বাহির 
হইতে নাসিকার দুইটি ছিদ্রুপথেই সাধারণতঃ আমরা বায়ু ফুসফুসের মধ্যে গ্রহণ 
কারয়া থাঁক। নাসাপথের প্রথমেই কতকগুলি লোম দেখা যায় । এইগুলি প্বদাই 

রিনি সছ্ 

কপাট 
(210101) 

স্বরযন্ত্ 
শ্বাসনালী-____ (/০০৪/০০৫০৪) 
(7780/68) 2 

€ £59015095) 

ভিজা থাকে বলিয়া বায়্র সঙ্গে ধাঁলেকণা ইত্যাঁদ প্রবেশ করিলে উহা এ লোমের সঙ্গে 
আটকাইয়া যায়। যেখানে লোমগ্বীলি শেষ হইয়াছে সেখান হইতে ভিতরের দিকে 
নসাপথের.গায়ে কতকগনীলি ভাঁজ দেখা যায় এবং উহার উপরে একাঁটি পাতলা আবরণ 

(40০05 0160101809) থাকে । নাসাপথের এই অংশটুকু ফুসফসগামণ বায়ুকে 
গরম ও ভিজা রাখে । ফসফ.সকে সুস্হ ও কমর্ষম রাখতে হইলে ঈষং গরম ও ভিজা 
বা আর বারই উহার মধ্যে প্রবেশ করা দরকার ।. ঠাণ্ডা ও শুক বার ফসফসের 
পক্ষে ক্ষাতিকর। আমরা বাহর হইতে শুক ও ঠাণ্ডা বার: গ্রহণ কারিলেও নাসাপথের 
এই অংশে আসিয়া উহা উপযাস্তভাবে উষ্ণ ও আর্দ্র হইয়়াই ফুসফুসে প্রবেশ করে। 
নাসাপথের এই অংশ আতিক্রম করিয়া বায়ু যেখানে প্রবেশ করে তাহাকে গঙ্গাবল 
(918157%) বলে । এই গলাবলের শেষ প্রান্তে পাশাপাশি দুই'টি (টিউব বা নাল? 
দেখা যায় । সামনের দিকেরাঁট *বাস-নালগ (118০)8) এবং 'পিছনেরাঁটকে খাদা-নালগ 
(65090109895) বলে। গলাবল হইতে বায়ু এই *বাসনালপতে প্রবেশ করে। 
«বাসনালীর় উপরের অংশটি (81505) একটু বিশেষভাবে গঠিত । এই অংশেই বায়ুর 
এক প্রকার কম্পনের ছারা আমাদের স্বরের (০1০০) লূষ্টি হয় । *বাসনালণর মুখাঁট 
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খাইবার সময় নিজে হইতেই একি কপাটের (501610109) দ্বারা বন্ধ হইয়া যার যেন 
কোন খাদান্দ্ুব্য এ নাল'র মধ্যে প্রবেশ কারতে না পায়ে । সামান্য একটু খাদ্য-কণাও 
যাঁদ অসাবধানতার জন্য উহার মধ্যে প্রবেশ কয়ে তাহা হইলে ফুসফুস হইতে বায় 
প্রবলবেগে উহা ঠোলয়া বাহর কাঁরিয়া 'দবার চেণ্টা করে । ইছাকেই আমরা ধবষম 
লাগা" বলি । এই *বাসনাল?টি বক্ষ-পঞ্জরের প্রথম হাড় জোড়ার নগচে দুইটি শাখানালশতে 
(810909101) বিভস্ত হইয়া দুইপাশে দ্ইটি ফুসফুসে প্রবেশ কারয়াছে। প্রত্যেকটি 
শাখানালী আবার অসংখ্য সরু সর প্রশাখানালীতে (810001789163) বিভন্ত হইয়া 
প্রতোকট বারূকোষে (215011) পেশছিয়াছে। সুতরাং *বাসনালগ হইতে বায়ু শাখানালণ, 
প্রশাখানাল? হইয্লা অবশেষে বায়কোষে পেশছে । বায়ু প্রবেশের ফলে ফুসফুস দ,ইটি 
ফুলয়া উঠে আবার বায়; বাহির হইয়া গেলে চুপাঁসয়া যায় ॥ শাখাপ্রশাখার সাঁহত ফুস- 

ফুসঁটিকে বড় একগুচ্ছ আঙুরের মত দেখায় । এক একাঁট আঙুর যেন এক একটি 

বায়কোষ। 

ফ;সফ,সের ক্রিয়া ঃ সাধারণ লোকের ধারণা ফুসফ:স নিজেই বাহর হইতে বায়ু 
গ্রহণ করে এবং পরমূহ্র্তে আবার উহা পরিত্যাগ কয়ে । আসলে কিন্তু ফুসফুসের 
বায়ু গ্রহণ কারবার বা উহা ত্যাগ কাঁরবায় ক্ষমতা নাই। বক্ষপ্রাচীরের পেশ এবং 
নীচের মধ্যচ্ছদার দ্বারাই এই কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে । স্বাভাবিক অবস্হায় মধ্যচ্ছদা 
একটু উপরের দিকে ফুলিয়া থাকে এবং উহা দেখিতে অনেকটা গম্বুজাকৃতি (0010৫- 
91181960) 1 মধ্যচ্ছদার পেশখসমৃহ সঙ্ক:চিত হইলে উহার উপরের উত্তল অংশ নঈচের 
দিকে নামিয়া আসিয়া প্রায় অনুভূমিক (11911201151) হইয়া যায় । ইহার ফলে বক্ষ- 
গহ্বরের উপর-নীচ বা লঘ্বালাম্ব বরাবর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধ পায়। আবার আমাদের বক্ষ- 
পঞ্জরের হাড়গলির এক প্রান্ত পিছনে মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত । মেরুদণ্ডের সংযোগম্থল 
হইতে সামনের দিকে প্রসারিত হইবার সময় ইহারা একেবারে অননভূমিক (1.0187070691) 
ভাবে না থাকিয্না একটুখানি নীচের 'দিকে হেলিয়া থাকে । বক্ষপ্রাশরের পেশগসমূহ 
সঙ্কচিত হইলে বক্ষপঞ্জরের আন্বিসমূহের সামনের প্রান্ত উপরের দিকে উঠিয়া উহারা প্রায় 
অনুভূমিক হইয়া যায় । ইহার ফলে বক্ষগহবরের বুক ও পঠ বরাবর দৈঘ (19611) 
এবং ভাইনে-বায়ে পাশাপাশি দৈর্ঘ্য (81680) বৃদ্ধি পায় । গভশরভাবে *বাস গ্রহণ 

কারলে আমাদের সকলেরই যে দুই-তিন ই বুকের ছাতি (01951) বদ্ধ পায়, ইহাই 
তাহার কারণ। নধাচ্ছদা এবং বক্ষপ্রাচীরের পেশঈসমহহের একই সঙ্গে সঙ্কোচনের ফলে 
এইরপে উপর-নীচে এবং পাশাপাশি দৈঘণ বাদ্ধি হয় । বক্ষগহ্বরের আয়তন বাঁদ্ধ 
পাওয়ার সঙ্ষে সঙ্গে ফহসফ্পেরও আর্তন বৃদ্ধি পায় । ফুসফুসের আয়তন (৬০10০) 
বাদ্ধ পাওয়ার ফলে উহার মধ্যান্ছত বায়ুর চাপ কাময়া যায় ( বয়েলের সম্রানূসারে )। 
কন্তু বাঁহয়ের বায়ুর চাপের কোন রকম পরিবত'“ন না হওয়ায় উহার চাপ ফুসফুসের 
বায়ুর চাপ অপেক্ষা আধিক থাকে । বাহিরের বায় আমাদের নাসাপথ ও *বাসনাল' 
ছারা ভিতরের ফুসফুসের বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় এই উচ্চ চাপের বায়: প্রকীতির 
নিয়মানহসারে ফুসফসের নিম়চাপ বায়ুর দিকে অগ্রপর হয় (কোন গ্যাস বা বায়ু সবদাই 
উচ্চ চাপের দিক হইতে নিম্ন চাপের দিকে প্রবাহিত হয়)। এই প্রক্রিয়াকেই আমরা 
প্রশ্বাস বলিয়া থাকি । মধ্যচ্ছদা নগচের 'দূকে নাময়া যাওয়ায় উদরশ্গহ্বরে (4৮৭০- 
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10881 ০৪9৮1) চাপ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেট ফুলিয়া উঠে। এই জন্যই আমরা 
যখন প্রম্বাস গ্রহণ কার তখন পেটও ফুিয়া উঠে । বায় এইরূপে ফৃসফসের মধ্যে 
প্রবেশ কারবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মধ্যচ্ছদা এবং বক্ষপ্রাচীয়ের পেশীসমহের 

€ সাংকোদ্রে লে বহঞ্গহবরের বুঝ 
ও বরারর দেঘ্য (০৩৮৯) একি পায় 

পেশী জূংকোচনের ফলে ডাইনে বায়ে 
পাশাপাশি দৈর্ঘ্য (9৮০০০1) বুদ্ধি পায় 

সঙ্কোচন দূর হয়। ফলে মধ্যচ্ছদা আবার উপরের দিকে উঠিয়া যায় এবং বক্ষপঞ্জরের 
অশ্থিসমহ পঃবণাবস্থায় ফিরিয়া আসে । ফলে বক্ষগহ্বর তথা ফুসফুসের আয়তন 
কমিয়া যায়। আয্ঃতন কমিয়া যাওয়ায় ফুসফুসের অভান্তরন্থ বায়ুর চাপ এবার বাহিরের 
বায়ুর চাপের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। ফলে ফুসফুস হইতে ছটা বায়হ বাহরের 
নিম্নচাপের দিকে বাহির হইয্লা যায় । ইহাকেই আমরা নিঃ*বাস বলি। মধাচ্ছদা এবার 
উপরের 'দিকে উঠা যাওয়ার উদর-গহ্বরের চাপ কমিয়া যায় এবং পেটও নামিয়া চুপাঁসয়া 
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যায়। সুতরাং 'নি*্বাস-প্রত্বাসের সঙ্গে পেটও তালে তালে নামান্উঠা করে । পেটের 
এরুপ ওঠা নামাকে 930101121 01551007105 বলে। 

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ লোকের ফ্সফসে ৪২ 'লিটার বায় ধাঁরিতে পারে । কিন্তু 
নিঃ*বাস-প্র“্বাসে সাধারণতঃ ৫০০ সি. সি. বায়ই আদান-প্রদান হইয়া থাকে । আমরা 
খুব গভীরভাবে নিঃ্বাস ত্যাগ করিয়াও ফৃসফসের সমগ্ত বায়ু বাহির করিয়া দিতে 
পারিনা । আমরা মাঁরয়া গেলেও প্রায় এক লিটারের মত বায়ু আমাদের ফুসফ:সে 
থাকিয়া যায়। 

আন্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সইড গ্যাস আদান-প্রদান £ ফুসফ:সের প্রতোকটি 
বায়কোষের চারপাশে অসংখ্য জালক (08011191165) ধিরয়া আছে। জালক 
এবং বায়কোষের (৪1৬০০11) পাতলা গান্লাবরণ ভেদ করিয়া রন্তু হইতে কার্বন 
ডাই-অক্সাইড গ্যাস অনায়াসেই ফুসফুসে এবং পরে ফ:সফ:স হইতে *বাসনালশর 
সাহায্যে 'নঞবাসের সাঁহত বাহরে চলিয়া যায় । অনুরূপভাবে প্রত্বাসের সাহত যে 
আক্মজেন ফৃসফংসে আসে তাহাও বায়কোষ এবং জালকের গাল্লাবরণ ভেদ কাঁরয়া রস্তে 
গিয়া উপস্থিত হয়। রন্তের লাল রঙাঁটি উহার, রন্তু কণিকার জন্য (২০৫ ৮1০০৫ 
০0190501৩)। এক একটি রম্ত কাঁণকায় কয়েক লক্ষ কারয়া হিমোগ্লোবিন (8610০- 
10011) নামক এক প্রকার প্রোটিন থাকে । রন্তু কাঁণকার রঙটি আগলে এই হিমোগ্লো- 
[বনেরই জন্য। প্রতোকটি 'হমোগ্সোবনেই লৌহ কণিকা থাকে । এই লৌহ কাঁণকা 

সহজেই আক্সিজেনের সাহত 'মালত হইয়া প্রত্যেকটি হমোপ্লোবিনকে আক্সশৃহমোগ্লোবিনে 
পারণত করে। 
[হমোগ্সোবন + আঁক্জেনলআক্সশৃহমোগ্লোবিন। একটি গহমোগ্লোবিন চারটি 

আঁকজেনের অণর (14০/5০91০) সাঁহত 'মালত হইয্না একট আক্স-হমোগ্নোবিনের অণ্ 
গঠন করে। ম্তরাং সহজেই বাঁঝতে পারা যায়, যে একট রন্তু কাঁণিকা কত লক্ষ লক্ষ 
আব্মজেন অপ; শোষণ করিতে পারে । প্রত্যেকটি রন্তু কণিকার এইরপ অজ্ভুত 
আক্সিজেন গ্যান শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে বাঁলয়াই ফুসফুস হইতে অত সহজেই 
প্রচুর আক্স"জন রক্তে প্রবেশ করিতে পারে । রন্তের জলাগয় অংশে খুব সামান্য 
আবঝ্সিজেনই দ্রবীভূত হইতে পারে। বস্তু কাঁণকা না থাকিলে আমাদের দেহের আঁক্পজেনের 
চাহ কখনই পৃরণ হইত না। 

ফুসফ;সের আঁক্সজেন আঁক্স-হিমোগ্সোবনরূপে (085-0510981091) রন্তের 
মাধ্যমে অবশেষে [ভিন্ন কোষে (0911) আসিয়া পেশছায়। প্রত্যেকটি কোষের চারি- 
পাশে আবার জালকশ্রেণী ঘারয়া আছে। রস্তের আক্সিশহমোগ্নোবিন এখানে মাসিয়া 
ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহা হইতে হমোগ্সোবিন এবং আন্সজেন উৎপন্ন হয় । আঁক্সিজেন 
জালক এবং কোষের পাতলা গ্ান্রাবরণ ভেদ কারয়া কোষের মধ্যে চাঁলয়া যায় এবং 
হমোগ্সোবন রক্তেই থাঁকয়া যায়। আক্সি-হিমোগ্লোবন দেখিতে লাল টকটকে, কিন্তু 
হিমোগ্লোবিন একটু কালচে মত ॥ এইজন্যই আক্জেন চলিয়া যাওয়ার পর জালকের 
রম্ত একটু নীলাভ রও ধারণ করে। এইরূপে আক্সিজেন গ্যাম হিমোগ্সোবিনের সাহায্যে 
ফুসফুস হইতে বিভিন্ন কোষে আসিয়া উপাশ্থিত হয় । বিপাকের (15180011570) ফলে 
কোষে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জল উৎপন্ন হয় তাহা এই সময় কোষ ও জালকের 
গাল্লাবরণ ভেদ করিয়া রন্তে আপিয়া পেশছায় । রস্তে এই জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড 



রেচন তন. ১০ 

গ্যাস মিলিত লইয়া কারনিক আ্যসিড উৎপন্ন কয়ে । রন্কে এই কাবধীনক আযসিডের 
আঁধকা ঘটিলে শরীর অনুষ্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং দুইটি উপায়ে এই কাবনক 
আযসিড প্রশমিত হইয়া থাকে। রক্তের জলীয় অংশে (21990) ধাতব লবণ ও প্রোটিন 
থাকে। এই প্রোটন ও ধাতব লবণ কিছ; কাবশীনক আসিডের আগিডভাব নন্ট করিয়া 
উহাকে বাই কাবনেট-এ রূপান্তরিত করে। রন্তের [হিমেগ্পোবন ও ধাতব লবণের 
সহায়তায় অবশিষ্ট কাবনিক আযসিড বাই-কাব“নেট"্এ পরিণত হইয়া থাকে । এইর্পে 
প্রোটিন এবং ধাতব লবণের সহায়তায় রন্তের স্বাভাঁবক মদ ক্ষারীয় ভাব বজায় থাকে 
এবং কোষ ইইতে প্রাপ্ত কারন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাই-কাবনেটরঃপে (91819017816) 
ফুসফ.সে প্রোরত হয়। ফুস্ফুসে আসার সঙ্গে সঙ্কে বাই-কাব নেট ভাঙ্গিয়া আবার 
কাবন ডাই-অল্লাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং *বাসনালণর দ্বারা বাহিরে অপসারিত হয় । 
সুতরাং কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অলক্সমাইড গ্যাসের কছুটা রন্তের জলীয় অংশের 
(9155109) প্রোটিন এবং ধাতব লবণ ছারা এবং অবশিষ্ট অংশ হিমোগ্লোবিন এবং ধাতব 
লবণ ছারা বাই-কাবনেটরূপে কোষ হইতে ফুসফুসে প্রোরত হয়। 

রেচন তন্ত্র 
(৮0600: ১55০০) 

খাদাত্রব্য গ্রহণ কারবার পর ইহা পাকম্থুলশ এবং ক্ষুত্রান্দে পাঁরপাকপ্রাপ্ হইয়া রক্তের 
মধ্যে শোষিত হয়। সমন্ঞ খাদ্যদুবই কিন্তু ক্ষুদ্রান্ত হইতে রস্ত্রের মধ্যে শোষত হয় না। 
যে নকল খাদ্যশ্্রবোর পারপাক হয় না তাহা পাঁড়য়া থাকে। ইহার সঙ্গে থাকে 
পাকচ্ছলণ, ক্ষ্রাম্র, পিখ্ডাশয়, ষকৃত ও অগ্যাশয় হইতে নিঃসৃত এন-জাইম ও অন্যান্য 
পদার্থ । তাছাড়া অন্বে বিভিন্ন প্রকার জগবাণুও দেখা যায়। এই জখবাণ্ এ সকল 
অবাঁশন্ট খাদ্যদ্রব্য পচাইয়া নানা প্রকার পদাথের সনষ্ট করে । অন্দর এই অবাঁশষ্ট 
পদার্থ একন্লে মল (০৪3) নামে পারচিত। দেহের পক্ষে এই মল ক্ষাতকারক। 

বৃহদদ্বের সাহাযো এই মল দেহ হইতে অপসারণ করা হয়। 
খাদযদ্রব্যের ষে অংশটুকু রক্তের মধ্যে শোষিত হয় তাহা দেহের 'বাভিন্ন অংশে প্রোরত 

হয়। দেহের 'বাঁভল্ন কোষ (০০11) এই খাদ্য-্দ্রব্য হইতে 'নিজেদের ক্ষয় পূরণ পুষ্ট 
সাধন ও শান্ত আহরণ কাঁরয়া থাকে । সঙ্গে সঙ্গে উহারা দেহের আনিম্টকর কতগুলি 
পদাথেরও সংণ্টি করিয়া থাকে । কাবানক আ]াসিড গ্যাস (০81০1 010%106 885), 
ইউরয়া (৮7৩৪), ইউরিক আসিড (817০ ৪০1), ক্রিয়েটিনন (০:6800806), ধাতব লবণ 
(£00789179 5810), জল ইত্যাদি এই শ্রেণগর পদাথ। এই সকল আনিষ্টকর পদাথের 
মধ্যে কাবশনক আযসড গ্যাস ও কিছ জলীয় বাম্প আবার নিঃ*বাসের সক্ষে ফুসফংসের 
সাহায্যে আমরা পাঁরত্যাগ কার । ধাতব লবণের কিছ: অংশ জলে দ্রবীভূত হইয়া ঘামের 
সাহত ত্বকের মধা 'দিপ্লা বাহর হইয়া যায়। কিন্তু ইউরিয়া ইত্য।দি নাইট্রোজেনঘাটিত 
[বযান্ত পদার্থ ও অন্যান্য দ্রবণণীক্ন (9০11৩) দুষিত পদার্থের আধকাংশই জলের মধ্যে 
দ্রবীভুত অবস্থায় মূভ্রাকারে বৃক্ধের (810০১) সাহায্যে অপসারণ করা হয় । 

অতরাং দেখা যাইতেছে যে চারিটি বিভিন্ন বদের (0189103) সাহায্য দেহে উৎপন্ন 
আবজনা ও বিষান্ত দুব্যাদি দেহ হইতে অপসারিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ত্বকের 



১০৮ গৃ-্পারচালনা ও গৃহ'শহশ্রুষা 

কাজের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা কম । নিয়ে এই চাঁরাট দেহযন্ত এবং উহাদের সাহায্য যে 
সকল পদা অপসারিত হয় তাহা দেওয়া হইল । 

0152195 ূ যে সকল পদাথ" অপসারণ করা হয়। 

বৃক (15100653) জল ও জলে দ্ুবণণয় ধাতব লবণ এবং 
অন্যান্য পদার্থ । প্রোটিন হইতে উৎপন্ন 
ইউরিয়া, ইউরিক আযাসিড ইত্যাদি নাইস্রো- 
জেনঘটিত দূষিত পদাথ" প্রধানতঃ ইহার 
সাহাযযই অপসারিত হয় । 

কার্বানক আযমিড গ্যাস এবং জলায় বাম্প 
ফুসফুসের সাহাযো অপসারণ করা হয়। 

ফুসফংস (10089) 

ত্বক (9171) , জল ও ধাতব লবণ ঘামের সহিত 
অপসারণ করা হয় । 

বৃহদন্ত্র (2756 17066550106) মল, খাদের অবশিষ্টাংশ, পিত্জাত 
রাঁঙন পদাথ (3115 018102100), জল, 

ধাতব লবণ ইত্যাদি মলের সাঁহত বাহর 
হইয়া যায়। 

রেচন প্রান্রগ্নায় ঘকৃতের গুরুত্বও কম নয়। অপ্রয়োজন"য় নাইস্রোজ্েনঘাঁটত পদার্থ 
যকৃতের সাহায্যে ইউীরয়ায় রূপাস্তারত হইয়া অপসারণের জন্য বকে প্রেরিত হয়। 
রন্তের হিমোগ্পোবিন ধ্বংস হইলে যকৃত রন্তু হইতে উহা গ্রহণ কাঁরয়া ৮10 [1200676- 
পারণত করে এবং উহা পিত্তের পাহত অন্তরে নিগ্গমনের জন্য পাঠাইয়া দের়। পরে 
মলের সাঁহত এই 0115 718776)€ দেহ হইতে অপস।রিত হয়। 

অব্থান ৪ রেচন তন্ত্র একজোড়া বক (10065), মূত্রাশয় (0120915 0180051) 
বক ও মুত্রাশয় সংযোগকারী দুইটি টিউব (0156675) এবং মৃত্রাশয় হইতে মুত্র 
বাহর্গননের জন্য উহার সহিত সংযুন্ত অপর একটি 'টিউব (0160)18) ছ্বারা গঠিত। 

বৃক দুইটি পেটের মধ্যে মেরুদণ্ডের দুই 'দিকে অবাচ্থিত। এক একটি বৃক দেখিতে 
সিমের (3629) মত ; এক ধার একটু অবতল এবং অপর ধার উত্তল। ইহা আমাদের 

হাতের মুঠি (5150 অপেক্ষা আকারে সামান্য বড়। প্রত্যেক বকের অবতল অংশ 
হইতে একটি করিয়া টিউব বাহর হইয়া নীচে মূত্রাশয়ে গিয়া মিশিয়াছে । এই 'টিউবকে 
ইউরেটার বলে। মাত্রাশয় একাঁট ফাঁপা মাংসাঁপপ্ড । ইহার মধ্যে মুত্র আসিয়া জমা 
হয় এবং প্রায় ৩০০-৪০০ পাস. মূত্র ইহার মধ্যে জমা হইতে পারে । এই মনত্রাশয়ের 
সহিত আরেকটি (টিউব সংযুস্ত আছে ॥ ইহাকে ইউরেথা বলে। ইহার সাহায্যেই 
মুন্রাশয় হইতে মূত্র বাহিরে অপসারত হয় । 

বৃন্ধের গঠন ও দ;ঘিত পরদাথ' রেচন £ বুকের যে চ্থান হইতে ইউরেটার নামক 
1উউবটি বাহির হইয়াছে তাহার ঠিক উপরেই ফ্লেনাল ধমনগ ও শিক্ষা বৃক-মধ্যে প্রবেশ 



রেচন তশ্ম ১০৪) 

করিয়া অসংখা শাখা, প্রশাখা এবং অবশেষে জদ্রাকে (09111191153) বিভন্ত হইয়াছে । 

দেহের বিভিন্ন চ্ছান হইতে রক্ত দ্যাষত পদাথ' ুীভূত অবস্থায় গ্রহণ করিয়া অবশেষে 
এই বৃক্ে শোধনের জন্য আসিয়া উপাস্থির্ভহয়। সমস্ত ব্কাঁটি অসংখ্য সয়; সরু 
[টিউবের (05%193) সমাণ্ট মান্তত। ইহার চতুগ্পাম্বস্থ বাহিরের অংশকে করটেক্স (০০115%) 

এবং ভিতরের মাঝামাঝি হ্ছানকে মেডুলা (145৫8118) বলে। ইহা ছাড়া ইউয়েটার 
নামক 'টিউবাঁট যে হ্থান হইতে বাহির হইয়াছে তাহা দোঁখতে অনেকটা ফানেলের মত । 
এই ফানেলাকৃতি অংশকে পেলভিস (০1515) বলে। এই সকল সরু টিউবের এক 
প্রান্তে বালবের মত একট স্ফীত অংশ আছে। এই স্ফীত অংশটিকে বোওম্যান 
ক্যাপনুল (9০11021)%5 ০৪151০) বলে। ইহা বুকের বহিরাবরণ কটে“ক্সে অবাচ্ছিত। 

(8200119) 

গবিণীর- 
(0121691) 

কব 

অংশ 
গবিদী (0169) 

বহে 

এই ক্যাপস্থলের মধ্যে ধমনীর অসংখ্য জালক (09711191753) বত'মান এবং এই সকল 
জালক গ্লোমেরিউলাস (91985713) নামে পাঁরচিত। ক্যাপস্থলের পরেই সয়্ 
টিউবগলি আঁকয়া বাঁকয়া কয়েক বার ঘ্নারয়া অবশেষে মেড়ুলা স্থানে অবাস্থিত 
অপেক্ষাকৃত মোটা নোটা 'টিউবে আসিয়া মিশিয়াছে। এক একটি মোটা টিউবের সঙ্গে 
এইরুপ অনেক সর: সর; টিউব আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সকল মোটা টিউবগুলি 
আবার ইউরেটারের ফানেলাকাত ম;খের সাহত সংযুন্ত। সর টিউবগুল যে পথে 
আঁকিয়া বাঁকয়া গিয়াছে তাহার চারপাশে উহাদের ঘিরিয়া অসংখ্য জালক অবচ্ছান 
করিতেছে । বূক ধমনীর মধ্য দিয়া দুবিত রন্ত প্রথমে এই সকল বোওম্যান ক্যাপস্থলে 
আসিয়া উপাস্থিত হয় । ক্যাপন্গলের' অন্তগত জালকের (গপ্লোমেরিউলাপ) পাতলা গান্গ- 



১১০ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শহশ্রষা 

প্রাচীর ও ক্যাপন্ুলের ভিতরের গান্তপ্লাচগরের মধ্য দিয়া ছাঁকন প্রক্রিয়ায় (£1109002) 

রস্তের মধ্যে অবাস্থত দাত পদাথক্বীহ, গ্রুকোজ। ধাতব লবণ ইত্যাদি জলের সাহত 

সরু টিউবের মধ্যে চলিয়া যায়। গ্রোর্মৌরউলাসের গান্রপ্রাচণরের মধ্য দিয়া রন্ত কণিকা 
ও প্রোটিন জাতীয় পদাথ ধাইতে পারে না। সুতরাং ব্যাপসুলের এই ছাঁকন প্রাররয়াস 

রস্ত দূষিত পদার্থ হইতে মনক্ত হইলেও উহাতে গ্লুকোজ ও প্রয়োজনীয় ধাতব লবণের 

হাস ঘটে। কিন্তু এ সরু 'টিউবের মধ্য 'দিয়া বখন গ্রকোজ, ধাতব লবণ ও দূষিত 

পদার্থসমূহ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ক্রমান্বয়ে অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে 

তখন এ টিউবের গান্তপ্রাচীর এ সকল ধাতব লবণ, গ্লুকোজ আঁধকাংশ জল শোষণ 

কারয়া পঃনরায় রক্তে ফিরাইয়া দেয় । সুতরাং টিউবের অপর প্রান্তে যখন উহা বড় টিউবে 

আসিয়া পেশছে তখন এ জলীয় দ্রবণে শুধু দীষত ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহই 

ক জালক 

হর স্ (09011101185) 
পা (ডা বোগুগ্যান ক্যা 

ক্ভোটি ৫২ (80%17815 ০89816) হ 
*৫/ ৯২্নির্প 

| দস, 

|] 
] 

011 | 

রূরু ধমনী দুষিত রক্ত 
বহন করিতেছে 

সরি এ 

| 

বাট কতকগহীল সরু সর টিউবের সম:ঘ্ট মানু 

থাকে এবং এই দবণকেই মাত্র (0117০) নামে আঁভাহত করা হয় । এইর্পে অসংখ্া 

সরু সরু টিউবের মধ্য দিয়া মর আসিয়া বড় টিউবে পেশছিলে উহা এ টিউব হইতে 
গাবনীর (00156£) মুখে ফানেলাকীতি অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখান হইতে 

মত্ত গাঁবনগর সাহায্যে মুত্রাশয়ে গিয়া জমা হয়। এই মূন্রাশয়ে মুন্রের আধকা ঘটিলে 



গনারৃ্তম্ম বা নাভ'তন্র ১১১ 

ঘতরাশয়ের চাপে উহা নীচের মৃন্তনালণর (0:০1) মধ্য দিয়া বাহিরে অপসারিত হয় ॥ 
মত্ত্রাশয় ও মত্রনালীর সংযোগস্থলে একটি ভালব (/৪1/০) বা কপাট আছে। মত্রাশয়ে 

ক্যাপস্মলের মধ্য বিশংদ্ধ রল্ত প্রস্তুত হইতেছে 
চাপের আধিক্য হইলে এঁ ভালব খুলিয়া মাত্রনালীতে প্রবেশ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় ভালবের মুখ বন্ধ থাকে। 

স্নায়ুতন্ত্র বা নাভতন্ত 
(401৬০05$ ১5৮৪৪০৪) 

“শান্ত কাহাকে বলে? তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ যে হাতে আগুনের সেকা লাগিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আগুন হইতে হাত সরাইয়া লই । কিন্তু কাহার হূকৃমে হাত সরাইয়া লওয়া হয় এবং কোথা হইতে এই হুক্ম আসিল তাহা ভাবিয়া দেখিয়া ক? ভাল খাদাদ্রব্য দোখলে অথবা উহাদের গম্ধে আমাদের ম.খে লালা নিঃসৃত হয়। দেখা কাজটা চোখের এবং ঘ্রাণের কাজটা নাকের । তাহা হইলে মুখে লালা নিঃসৃত হর কেন? নিশ্চরই এই দেখা এবং ঘ্াণের সহিত লালা নিঃসরণের একটা কাষ-কারণ সম্বন্ধ আছে। তাহা হইলে এই কার্ধকারণের যোগাযোগ সাধন হইতেছে কি প্রকারে 2 আবার ঘনমস্ত অবস্থায় তোমার গায়ে মশায় কামড়াইল, সঙ্গে চষ্কে ঘুমন্ত অবদ্থায়ই তোমার হাত এঁ স্থানে মশা তাড়াইতে চালল। কি করিয়া খবর পাইল এবং কাহার আদেশে সে মশা তাড়াইতে চলল ? এইর:পে আমাদের দৈনাম্দিন গতিবিধি লক্ষ্য কারলে দেখা যাইবে ষে আমাদের হাত, প্রা ইত্যাদি বাভন্ন অহ্ষ-প্রতাঙ্গাদিয় কাজ যেন 
গৃহশ্পার, 8 
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কোথা হইতে লবদাই 'নিরন্মিত হইতেছে । সেখানে যেমন দেহের বিভব অঙ্গ হইতে 
দ্রুত খবর লইয়া যাওয়া হয় তেমনি সেখান হইতে প্রত আদেশ বহন করিয়া দেহের 
প্রয়োজনীয় অঙ্গে তাহা পেশছাইয়া দেওয়া হয়। এইয়ংপে দেহের মধ্ো দ্রুত খবয়াখবর 
বহন কাঁরয়া অবশ্থানুসারে প্রয়োজনায় ব্যবন্থা করাই স্নায়তদ্দের কাজ। দেহের মধ্যে 
স্নায়তণ্রটিকে টেলিগ্রাফ বিভাগের সাহত তুলনা করা বাইতে পারে। মাম্ভিচ্কের বিভিন্ন 
অংশ এবং স্ুুষুম্নাকাণ্ড (50081 ০০৫) ইহার হেড-আফিস ও দেহেয় সকল অন্গ- 
প্রত্যঙ্গগ্ল ইহার শাখা অফিস । স্নারুগ্ীল (06153) হেড-আঁফসের সাঁহত শাখা- 
আফসের সংযোগকারী তার এবং বিভিন্ন হীন্দ্য়গূলি সংবাদ সংগ্রহ কেন্দ্র । দেহের 
পেশী, গ্রাদ্থ ইত্যাদি এই অফিসের আজ্ঞাবহ বাহন। হাতে আগুনের সেকা লাগা, 
ভাল খাবার দেখা বা উহার গন্ধ পাওয়া কিংবা গ্রায়ে মশার কামড় ইত্যাদি খবর সঙ্গে 
সঙ্গে স্নায়ন্ধারা মন্তিদ্কে এবং ম্ুষুয়াকাণ্ডে উপাচ্ছত হয় এবং এই হেড-আঁফস হইতে 
আবার সঙ্গে সঙ্গেই হাত সরাইয়া লইবার, মুখে লালা নিঃসরণের এবং হাতের ছারা মশা 
তাড়াইবার হুকুম আসিয়া পেখছে। তাই এ সকল অঙ্গের এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
যায় । সুতরাং ঘে তন্বের সাহায্যে আমরা দেখি, শ;নি ঘ্রাণ বা স্বাদ গ্রহণ কার অথবা 
সপর্শঃ বেদনা, ঠাণ্ডা, গরম ইত্যাদি অনুভব কার, ভালমন্দ বিবেচনা কাঁর কিংবা স7খ- 
দ?ংখ টের পাই এবং কখনও সম্পূর্থ জ্ঞাতস্ারে আবার কখনও সম্পণ" অজ্ঞাতসারে 
দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্াদি চালনা করি তাহারই নাম স্পায়ৃতন্ত্র বা নাভতম্তর। 

গনায়তন্তের গঠন £ মীন্গিত্ক বা মগজ এবং সুষুগ়াকাণ্ড স্নায়তদ্ভ্রের হেড-আঁফিস 
তাহা পুবেই বলা হইয়াছে । মাঞ্তৎ্ক এবং সুষহম্মাকাপ্ড হইতে কতগুলি মোটা মোটা 
স্নায়ু (1917৩) সতার ন্যাপ বাহির হইয়া এগ্ীল আবার কতগহীল সরু সর: স্নায়ু 

সূতায় বিভন্ত হইয়া হাত-পা, চোখ, নাক, মুখ ইত্যাদি দেহের 'িবাভিন্ন অঙ্ষে আসিয়া শেষ 
হইয়াছে । ন্গুতরাং 'বাভল্লর অঙ্কে অবাশ্থত এই সকল স্নায়ু (153) সুষ:ম্বাকাণ্ড 
(5191781 ০০1) এবং মান্ভন্ক বা মগজ (3911) লইয়াই স্নায়ূতম্ত্রটি গঠিত । 

স্নায়ু; £ স্নায়ৃতণ্তাট আগাগোড়ীই কতকগুলি বিশেষ ধরনের কোষের ছারা 
গ্রঠত। এই কোষগযীলকে স্নায়ঃকোষ (৩:৮০ ০০113) বা নিউরন (৩:01) বলে। 
আমাদের হাত্পা, ত্বক্ ইত্যাদদ বিভিন্ন ইদ্দ্রিয় হইতে মস্তিৎক এবং সুষ;গ্নাকান্ডে খবর 
বাহয়া আনা এবং এখান হইতে আবার হীন্দ্রিয়ে খবর পো ছাইয়া দেওয়ার কাজ 'কন্তু 
একই স্নায়ুবারা হয় না। যে সকল স্নায়ুদ্ধারা 'বাভন্ন অঙ্গ-প্রতাঙাদ হইতে হেড- 
অফিসে খবর লইয়া যাওয়া হয়, তাহাদের সংবেদীয় স্নায়ু (5675019 ০1 2661610 
৩৬০) বলে। এই সংবেদীয় স্নায়ু যে কোষ ছ্বারা গাঠিত তাহাদের সংবেদীয নিউরন 
(550$০01% 00107) বলে । আবার মাম্তথ্ক এবং নুষম্রাকা্ড হইতে খবর যে সকল 
স্নারহ দ্বারা দেহের 'বাভন্ন অঙ্কে লইয়া যাওয়া হয় তাহাদের চেষ্টিয় স্নায়ু (০6190 ০01 
[1০৫০1 1০7৮০) বলে এবং এই সকল স্নায়ু চেষ্টিয় নিউরন (57615101 ব০01:01) ০01 

০0০7 5৪:০০) ছারা গঠিত । একটি চেঘ্টিয় নিউরন (1০০ [ব০০০)-এর ছাবি 
দেখ । নিউরনের যে অংশে উহায় 'নউক্রয়াসাঁট থাকে তাহাকে সেল বাঁড (0511 ০০৫5) 
বুলে। এই সেল বাঁডর একটি অংশ হইতে একটি সরু সতার ন্যায় রজ্জ; বাহির 
হইয়।ছে । এইটি বেশ লম্বা--৮।১০ ফুট বা তাহারও আধক হইতে পারে। উহার 
শেষপ্রান্ত অনেকগর্থল সরু সরু অংশে 'িভন্ত থাকে । এই লম্বা সরু রজ্জাটকে আ্যাক্সন 
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(07) বলে । এই আক্সনাটির় আধকাংশ অংশই আবার অন্য একগ্রকার কোষের ছারা 
আবৃত থাকে। এই দ্বিতীয় প্রকার কোবগল শেথ কোষ (99০৪৫ ০০115) নামে 
পঁরিচিত। কোষের উপরে মান্লোলন (51106) নামক চার্বর একটি সাদা আবরণ 
থাকে। এই নায়োলনের জন্যই আযাক্সনাট দোথিতে শ্বেতবণ“। সেল বাঁডর অন্যানা 
অংশ হইতে আয়ও কতগীল ছোট ছোট অংশ বাহির হয় এবং এই সকল উদ্গত অংশগলি 
আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাথায় বিভন্ত থাকে । এইগুলিকে ডেনড্রাইট (06191166) 
বলে। সুতরাং এক একাঁট চোঁচ্টয় 'নউর়ন সেল বাঁডঃ আযাক্সন এবং কতগুলি ডেনড্রাইট 
লইয়া গ্রঠত। চেষ্টিপ্ন 'িউরনের সেলবাঁড এবং ডেনড্রাইট সাধারণতঃ মাঙ্ভৎ্ক অথবা 
নুষ:ম্বাকাণ্ডের মধ্যে থাকে ॥ উহার আযাক্সনাট এ হেড আঁফস হইতে প্রসারিত হইয়া 
দেহের 'বাভন্ন অঙ্গ-প্রতাঙ্গের প্রান্তে আপিয়া উপাচ্থিত হয় ॥ মান্তৎক এবং সুয়;গ্নাকাণ্ড 
হইতে খবর এই আক্সনের সাহায্যে বাভন্ন অঙ্ষে লইয়া যাওয়া হয় । 

দেলবডি 
(০৪ ৮০) 

(06701165) 

(64801605) 

ভজন (৫৮৩) 

শেখকোষ 
(গা) ৪1) 

চোঁন্টয় নিউরন 

সুংবেদীর নিউরন (5915015 10107) একটি কোষ এবং ইহার নিউক্রিনাসটি 
উহার সেল বাঁডপ্ন মধ্যে অবাচ্ছিত। এই সেল বাঁড হইতে একটি লগ্বা ও একটি ছোট 
(90০10 সরু সতার ন্যায় অংশ বাহর হয়। লদ্বাটিকে আ্যাক্সন এবং ছোটটিকে 
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ডেনড্রাইট বলে। আ্যাক্সন. এবং ডেনদ্রাইট উভয়ের শেষপ্রান্ত কতগ্ল ক্ষুদ্র ক্ষদ্রু শাখা- 
প্রশাখায় 'বিভস্ত থাকে । সংবেদীগ নিউরনের আ ক্সনের প্রান্তাট দেহের 'বাভন্ন অঙ্কের 
(হাত, পা, গেখ, নাক, ত্ব£ ইতাাদি) কোষের সহিত যুক্ত থাকে এবং ডেনদ্রাইট মা্ভিছক 
বা স্ুষক্্রাকান্ডের মধো থাকে । উহার সেল বাঁডাট কিন্তু মন্তিৎক বা সুষুম্াকাণ্ডের 
মধ্যে থাকে না। সমন্ত সংবেদীয় 'নিউরনের সেল বাড মান্তি্ক এবং সুষুম়াকান্ডের 
বাহরে উহাদের কাছাকাছি একটি জায়গায় দলবগ্ধভাবে থাকে। এই জায়গাকে 
গ্যাং'লয়ন (98081107) বলে । দেহের অন্র-প্রত্যক্ক হইতে খবর গ্রহণ কারয়া সংবেদণয় 
নিউরন মন্তি্ক এবং সুষুম্নাকান্ডে পেশীছাইয়া দেয় । 

সংবেদখর নিউরন এবং চোষ্টিয় নিউরনের কতগ্ল আ্যাক্সন একন্রিত হইয়া একটি 
গনায়ু (৩1৬০) গঠিত হয়। আযাজ্মনগুলি মায়েলিনের (1159118) সাদা আবরণে 
আবত থাকে ঝাঁলয়া স্নাযুগদীলও দোঁখতে সাদা হয়। সুতরাং এক একট স্নায়ু 
একগুচ্ছ আক্সনের সম'্ট মাত্র এবং ইহাতে সাধারণতঃ সংবেদীর এবং চেষ্টিয় উভয় 
প্রকার নিউরনের আক্সনই বতমান ॥। একটি স্নায়ুর সংবেদীয় নিউরনের আক্সনগুলি, 
ত্বকে চোখ, নাক ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রাহক হীশ্দ্ুয়ের কোষের সাহত যুন্ত থাকিয়া সংবাদ 
গ্রহণ করে এবং এঁ একই স্নায়ুর চেষ্টয় আক্ানের প্রাস্তুসমহ পেশখ, গ্রান্থ ইত্যাটদ 
আজ্ঞাবহ অঙ্গের কোষের সাহত যত থাকিয়া মাম্তক ও ন্ুষুম্নাকাশ্ডের আদেশ এ সকল 
অক্কে পেশছাইয়া দেয় । স্ুতয়াং একটি চ্নাযূর মধ্য 'দিয়া উভয় 'দিকেই খবরাখবর 
যাতায়াত কারতে পারে। 

সুষদ"্নাকাম্ড £ স্নায়গুলির অপরপ্রান্ত স্রষুয়াকাণ্ডে আসিয়া শেষ হইয়াছে । 
সুষুম্নাকান্ডের দিকে অগ্রসর হইবার সময় সরু সরু স্নায়ুগূলি মিলিত হইয়া এক একটি 
মোটা স্নায়ূতে পরিণত হয়। এইরূপ কয়েকটি মোটা স্নায়ু মিলিত হইয়া অবশেষে 
মেরু গ্নায়, (90109105753) নামে মেরুদণ্ডের মধা দিয়া সুষম্মকাণ্ডে আসিয়া 
মাঁলত হয় । নুষুক্াকান্ডের বুক ও পিঠের দিক হইতে গাছের ডাল-পালার ন্যায় 
এইলুপ ৩১ জোড়া মেরু স্নায়ু বাহির হইয়া হাতে, বুকে, পিঠে এবং পেটে সব 
ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। মেরদ্ডর মধ্যে স্নায়কোষের মোটা গুচ্ছ আছে । এই গুচ্ছ 
নীচে বাণ্ত প্রদেশ হইতে আরঞ্ত কাঁরয়া উপরে মগজের মধ্যে আসিয়া মি£লত হইয়াছে। 
এখানে মীন্তচ্কের করে।টির 'ছিদু দিয়া আবার নানা?দকে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। মেরদণ্ডের 
মধ্যে বাণ্ত প্রদ্ণ হইতে মগ পযন্ত স্নায়কোষের এই গোছাকেই সুষ ম্নাকাণ্ড (90109) 
0070) বলে। হ্হা প্রায় ১৬ হী লম্বা এবং একটি আত্গ,লের মত মোটা ! 

সুষংক্্কাণ্ডের প্রচ্ছচ্ছেদে (০1993 56০0101) দুই প্রকারের কলা (15986) দেখা 
যায়। নধ্যস্ছানে একাঁট সর: 'ছি'দ্রুর চারিদিকে ধূসর বণের কলা (0155 1১181091) 
এবং উহার চারিদিকে শ্বেতবণের কলা (5/17106 11910) । ধংসর বণের অংশটুকু 
দেখিতে অনেকটা প্রক্জাপাঁতর ন্যায় (88৮6115-1189 0806520) 1 সুষগত্রাকাণ্ডের 
মাঝের এ প্রঙ্গাপাতসদ্শ অংণটুকু সেল বাড, ডেনড্রাইট এবং মায়োলনহশন আকন ছারা 
গাঠিত। তাই উহা দৌখতে ধূসর বর্ণের। ধ্সরবর্ণের চারাদকের সাদা অংশটুকু 
মায়েলন-যস্ত আযাব্সন দ্বারা গঠিত। মায়েলিনের জন্য উহা দেখিতে সাদা । সুতরাং 
সমন্ত নুযুস্সাকাণ্ডাট কতকগুলি স্নায়ু কোষের স্মল্টিমান্র । 
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কাজ £ মাথার নীচে শরীরের বিভিল্ন অংশ হাত, পা, ত্বক: ইত্যাঁদ হইতে »্পশ' 
বেদনা, উত্তাপ প্রভৃতি অনুভূতি মান্ডচ্কে বহন কাঁরয়া লইয়া যাওয়া এবং পেশখীর 
সংকোচন সৃন্টি করা এই সুষুস্কাকাণ্ডের কাজ । ইহার সাহায্যে কখনও কখনও *বাস- 
প্র্বাস এবং রন্ত্র-চলাচলও নিয়ান্মত হইয়া থাকে ॥। লালা গ্রাম্থ হইতে লালা নিঃসরণ, 
হাংপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যাবণ্ধ, পাকস্থলন ও অন্ত্রের বিকোচন, রন্ত-নালশর সংকোচন 
টত্যাঁদ কাজ ইহার সাহায্যে হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া মল-ত্যাগ, ম্রত্যাগ। প্রসব 
ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ বেন্দুও এই সু ম্নকাণ্ডে অবান্ছত । 

মান্তচ্ক ঃ মান্তঃক বা মগজটি মাথায় করোটির মধ্যে অবাচ্ছত। ইহার গড়পড়তা 
ওজন প্রয় ৪৯ আউন্স । মান্তত্কের আবার কতগঠীল অংশ আছে--(১) গুরুমান্তি্ক 
(991591010715 (২ থ্যালামাস ও অধস্থ্যজামাস (00179187705 ০07 179 70911)91517003)১ 

৩. মধ্য মান্তি্ক (ট14-01810), (8 মাস্তৎ্ক যোজক (9175) (৫ লঘু মান্তিন্ক 
(09199911819) এবং সুষ-ম্মাশশীরষক (11600118 ০9192899) 1 মান্তিজ্কের এই [বিভিন্ন 

অংশ হইতে ১২ জোড়া স্নাগু বাহর হইয়া মাথা এবং ঘাড়ের 'বাভন্ন অংশে গিয়াছে । 
এই ্নায়়গৃলিকে করে।টি স্নায়হ (0191018)) 6৪5) বলে । 

গুরুমান্ভত্ক £ মান্ভদ্কের মধ্যে এই অংশাটই সবণপেক্ষা বড় এবং প্রধান । মান্তত্কের 
অধিকা'শ স্থান জুড়িয়া ইহা অবাস্থত॥। ইহা দুইটি অংশে 'বিভন্ত। প্রত্যেকটি অংশ 

*ত্নামনের অংশ (6011জ110৮)  পশ্ভীতের অংশ (689179191 19৮5) 

রা 
৮: মনি 

হু র5ম্তিক্ 
(02০১৮9177) 

কতগুলি গভীর খাঁজের দ্বারা কতকগুলি পিপ্ড়ে (:০১৩3) এবং প্রত্যেকাট ?পশ্ড আবার 
কতকগাল অগভীর খাঁজের ঘারা কতকগ্হাল ছোট ছোট [পিশ্ডকে (9577) বিভন্ত হইযা 



১১৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-্শ্রুরা 

আছে। এই সকল পিশ্ডকের কোনটি চিন্তাশন্তি, কোনটি দণ্টিশান্ত কোনটি ঘ্রাণশান্তি 
ইত্যাদির কেন্দ্রে । এক কথায় বাঁলতে গেলে গুরুমাচ্ডি্কই দেহের প্রকৃত কর্তা । ইহার 
অগোচরে বা আদেশ ব্যতীত খুব সামান্য ক্রিয়াই ঘটিতে পারে । যাহার গুরুমচ্তিত্কের 
[পিস্ডকের সংখ্যা বত বেশ তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তাশান্তও তত প্রথর । শিশুদের 
মন্ডদ্কে পিন্ডকের সংখ্যা অনেক কম। বয়স বৃদ্ধির সচ্কে সঙ্গে মন্তিচ্কে পিন্ডকের 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিয্লা চিন্তাশন্তি ও স্মতিশন্তি বাড়াইতে পারা যায় । গুরুমান্তচ্কের 
পশ্চাতের অংশই 'বাভিন্ন হীশ্দ্রিয় হইতে সংবাদ গ্রহণ কাঁরয়া থাকে । এইখানেই 
শ্রবতকেন্দ্ু, দশ“নকেন্দ্ু ইত্যাদি অবাচ্ছত। গ.রমান্তিচ্কের সামনের অংশ হইতে আদেশ 
দেওয়া হয়। 

থ্যালামাস ও অধন্থ্যালামাস £ মান্গিত্কের অন্যান্য অংশগযাল গুরমান্তত্কের 'নিম্নাদক 
হইতে সুষূয়াকান্ড প্স্ত চ্থানে পর পর অবস্থিত। গুরুমন্তিদ্কের ঠিক নীচেই ধৃসর 
রঙের বড় অংশাঁটকে থ্যালামাস বলে । থ্যালামাসের ঠিক নীচে অধন্থ্যালামস অবস্থিত । 
থ্যালামাসের সাহায্যে আমরা খুব গরম? খুব ঠাণ্ডা বা তশর বেদনা ইত্যাদি গভশর 
অনুভুতিগ্ণ্ল অনুভব কাকা থাকি। ক্রোধ, লজ্জা, অন:রাগ ইত্যাদি মানসিক 
উত্তেজনাগুলিও থ্যালামাসের দ্বারাই 1নয্নদ্নিত হইয়া থাকে! আত্মরক্ষা বা নজেকে 

লম্বালাম্বভাবে কাটা মান্তত্ক_-(1) সংষ্নাশীর্ধ : (2) উষ্ণীষক ; (3) পিঠুইটারি গ্রন্থি ; 
(4) আক্ষিগ্নায় ; (5) মধ্য মান্তত্কের পশ্চাতভাগ ; (6) সৌরবেলাম ; (7) থ্যালামাস 

(8) মধ্য-মান্তৎ্ক ; (9) থ্যালামাসের নিগ্রা্ল ; 010) কর্পাস ক্যালোসাম ; 

(11) গ:রঃমান্তচ্কের কটে'কস । 

রক্ষা করিবার জন্য অপরকে আক্রমণ করা এই কাজগলি পরাসমবাথশ (09819551791116- 
(1০) এবং সমব্যথণ (9522080160০) স্নায়ু ছারা সম্পন্ন হয়। অধস্থ্যালামাস এই 

পরাসমব্যথা এবং সমবাযথ? স্নায় দুইটির ক্রিয়া নিয়ন্ব্িত করে। নিদ্রা ও দেহের তাপ 
সংরক্ষণের ব্যাপারেও অধদ্্যালামাস প্রভাব 'বিষ্তার কাঁরয়া থাকে । ইহা ছাড়া স্নেহ ও 
শক'রা জাতীয় উপাদানের 'বিপাকাকরয়া ইহার সাহায্যে সম্পন্ন হয় । 



স্নায়ূতল্ত্র বা নাভতন্্ ১১৭ 

মধ্য-সান্তদ্ক 8 থ্যালামাস এবং অধস্থ্যালামাসেক্স ঠিক নীচেই এই অংশাট অবশ্ছিত। 
ইহার উপরের দিকে গূরুমন্তিত্ক, থ্যালামাস ও অধন্থ্যাললামাস এবং নীচের দিকে মীন্তম্ক 
যোজক ও লঘুমান্ত্ক ৷ ইহার ?পছন দিকে চারিটি ঢাব আছে। ইহাদের 'পিপ্ডচতুষ্ট় 
(001001 0090118017109) বলে । উপরের পিণ্ড দুইটিকে নিয়দ্ষ্টি বলে। কারণ 

চোখে হঠাং তীর আলো পাঁড়লে চোখ যে ছোট হইয়া বা বুজিয়া আসে তাহা এই দুইটি 
বির ক্রিয়ার জন্য । নিম্নাপশ্ড দুইটি 'নির়শ্রাতিকেন্দ্র নামে পাঁয়াচিত, কারণ ইহারা 
শ্রাতিবহ তন্তুগীলর বিধাত স্থানরূপে কাজ করে। মধ্য মন্ভিচ্কের লোহত নউক্রিয়াস 
(২০৫ [বি9০153) এবং কৃফণোপাদান (59050910019 101818) নামক দুইটি সুগ্পন্ট অংশ 

আছে । লোহিত 'নিউক্য়াসের সাহায্যে পেশীর কতগুলি বিশিষ্ট সণ্টালনক্রিয়া সাধিত 
হয় । নতত্য, ব্যায়াম ইত্যাঁদ ক্রিয়াতে আমাদের পেশীর নিপূণ সম্চালন প্রয়োজন । 
কষোপাদান এই সকল পেশীর সঞ্চালন ক্রিয়া 'নয়ান্ত্রত করে। 

মান্তিক যোজক 2 মধামা্ভিত্কের নঈচে এই অংশাটি অবাস্থিত। ইহা মধ্যমান্তচ্কের 
সহিত সুষুয়াশীষক ও লঘু মন্তিত্কের যোগাযোগ রক্ষা কারগা থাকে । ইহা নাপসিকা 
এবং বাকযন্্ের ক্রিয়া 'নিয়দ্ল্িত করে । আহার কারবার সময় মুখের এবং গলাধঃকরণের 
সময় গলার পেশীগ্যীলও ইহার সাহাযো ক্রিয়া করিয়া থাকে । 

লঘ; মন্ভিত্ক ১ ইহা মাম্ভৎক যোজক, জুযুগ়নাশীষ'ক ও মধ্য মন্তিচ্কের ধ্যে যোগা- 
যোগ রক্ষা করিয়া চলে । হাঁটা-চলা, দৌড়ান বা কোন প্রকার শারীরিক কাজে আমাদের 
দেহের 'বাঁভন্ন অংশের পেশগ কাজ কাঁরয়া থাকে । এই সকল পেশীর কার্ষের মধ্যে 
পারস্পারক সামঞ্জস্য রক্ষা করাই লঘ: মষ্জিত্কের কাজ । পেশীর স্বভাবিক সংকোচনও 
ইহার সাহায্যে ঘটিয়া থাকে । 

সংঘম্নাশীর্ধক £ ইহা ঠিক মষ্ভিৎক যোজকের নীচে এবং স্তুষুম্নাকাণ্ডের উপরে 
অবগ্থিত। এই অংশটি হৃদস্পন্দন: *বাস-প্রথ্বাস, ধমনণ সংকোচন, লালানিঃসরণ, 
বমন প্রভাত 'নয়াম্মুত কাঁরয়া থাকে । এই অংশাঁটতে আঘাত লাগলে সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা 
লোপ পায় এমন ক গুরুতর আঘাতে মৃত্যুও ঘাঁটিতে পারে । যকৃতে যে কাবেণাহা ইড্রেট 
গ্লাইকোজেনে রুপাস্তারত হয় তাহা এই কেন্দ্র হইতে নিয়শ্ব্িত হয় । ব্যাঙ ও অন্যান্য 
ইতর প্রাণীর এই অংশাঁটই সবণপেক্ষা গুরুত্বপূথ" অংশ । 

করোটি স্পা; (018191 61০3) £ মন্তিদ্কের বিভিন্ন অংশ হইতে যেবার 
জোড়া স্নায়ু বাহির হইয়া করোটির 'ছিদ্রুপথে চক্ষু, নাঁসিকা, জিহবা, ম:খমব্ডলঃ কণ”, 
হংপিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত্র ইত্যাদিতে গিয়া শেষ হইয়াছে ইহাদের করোটি স্নায়ু বলে। 

স্নায়;-তন্রের ক্রিয়াপ্রণালশী £ দেহেয় মধ্যে স্নায়র জাল কিভাবে ছড়াইয়া আছে 
তাহা বলা হইয়াছে এবং তাহাদের কাজ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে । কিন্তু 
স্নারুগুল 'নিজেরাই বাহির হইতে খবর সংগ্রহ করে না বা মান্তিত্ক এবং সুষুয়াকাণ্ডের 
আদেশে কাষ" করে না॥ বিভিন্ন খবরাখবর পাঁরবহন করিবার কাজটুকুই স্নায়তন্ত্ের ॥ 
খবর সংগ্রহ ও আদেশ পালনের জন্য 'বাভন্ন হীন্দ্ুয়, মাংসপেশাী, গ্রাঞ্থ ইত্যাদি রাহয়াছে। 
ল্মুতরাং একটি কাজ নুসম্পন কারতে [বাভন্ন ইন্দিয়, স্নায়তশ্রঃ পেশগ, গ্রান্থি ইত্যাদি 
একযোগে কাজ করিয়া থাকে । একটি উদাহরণ দেওয়া বাউক । মনে কর, তোমার 
ডান পায়ের আঙ্গুলে একটি পোকায়-কামুড়াইল । সঙ্গে সঙ্গে তুম ডান পাখানা সরাইয়া 
ফেলিবে । পোকাটি তোমার পায়ের চামড়া বা ত্বকে কামড়াইল। চামড়া বা ত্বকচাঁর 



১১৬ গৃহ-্পায়চালনা ও গহে-শশ্রযা 

প্রকারের কোষে গঠিত ॥ ইহাদের কোন ঠাণ্ডা, কোনটি গরম, কোনটি প্পর্শ আবার 
কোনটি বেদনা অনুভব করিতে পারে ॥ দেহের সবন্তই এই চারি প্রকারের কোষ ছড়াইয়া 
আছে। তাই আমরা দেহের সব জারগায়ই এই চারি প্রকারের অনুভুতি গ্রহণ করিতে 
পারি। বঝাহর়ের উত্তেজনায় সাড়া দেয় ঝাঁলয়া ইহাদের গ্রাহক কোষ (7২০০600: 
০০11) বলে । পোকার কামড়ের সঙ্কে সঙ্গে এ চ্ছানের বেদনা-অন-ভুতির গ্রাহককোষে 
উত্তেজনার স:ন্ট হইবে। আবার প্রত্যেকটি গ্রাহককোবের সঙ্গে স্নায়ুর একপ্রান্ত সংযন্ত 
থাকে । সুতরাং গ্রাহককোবের উত্তেজনা সংবেদশল্ন স্নায়ুর ছারা সুষুগ্রাকাণ্ডে 
পরিচালিত হয়। সংবেদীয় স্নায়ুর সেল বডি এবং ডেনদ্রাইট সুষ:স্নাকাণ্ডের মধ্যে 
থাকে, ইহা পৃবেই বলা হইপ্লাছে। এবার এই উত্তেজনা সংবেদীয় স্নায়ু হইতে 
সুষুগ্মাকাণ্ডে অবাচ্ছিত ৪৫156০£ নিউরনের সাহায্যে চোন্টয় স্নায়ুতে পাঁরবাঠহত হয় । 
£৯01951017 িউরনগদলি সংবেদীয় এবং চোঁচ্টয় নিউরনের মধো ডেনড্রাইটের মাধ্যমে 
যোগসাধন করে। 

স্বতন্দ্র গনায়তন্্র (4১010091010 106]005 55516100) £ এই পর্যস্ত যে স্নায়ুর 

কথা বলা হইতেছে তাহারা সকলেই মান্তিন্ক অথবা নুষুয়াকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধধন। 
মান্তিত্ক এবং সুষ;গ্নাকান্ডই এই সকল স্নায়ুর কার্য নিয়ন্লিত করিয়া থাকে । এই সকল 
স্নায়্ ছাড়াও দেহের মধ্যে অন্য এক প্রকারের স্নায়ু আছে বাহার়া মাম্তম্ক এবং 
সুষুস্াকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরে । এই জাতীয় স্নায়:-তম্কে হ্বতন্ স্নায়তম্ 
বলে। দেহের মধ্যে কোন প্রকার আকস্মিক উত্তেজনার কারণ ঘাঁটলে তাহার প্রাতাবিধান 
করাই এই স্নায়ূতদ্রের প্রধান কাজ । এই স্নায়ূতশ্তটকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়-_ 
(১) সমব্যথণ স্নায়ু? (95101020)9616 টব67%5) এবং (২ পরাসমব্যথী স্নায়ু 
(219$১7000800600 ট5756$) ॥ ইহার প্রত্যেকট গবভাগ কতগীল স্নায়্রানথ 
(08081190) অস্তম্খ এবং বহিম€খ স্নায়ু লইয়া গঠিত । চক্ষু, হংপিণ্ড, ফুসফুস, 
যকৃত, প্লীহা, অন্ত, বক, মন্তরাণয় প্রভাতি হ্বতদ্র স্নায়তন্তের দূইপ্রকার স্নায়ুরই 
প্রভাবাধীন। দেহরক্ষার ব্যাপারে সমব্যথী স্নায়ু সবদাই অপরকে আক্রমণ কাঁরিয়া 
শান্তর অপচয় কাঁরয়া থাকে £ পরাসমব্যথ স্নান; বিপরণতভাবে ক্রিয়া করে। সে 
শান্তর অপচয় বম্ধ করিয়া দেহের ক্ষয় পুণের ঘারা দেহকে অপরের আক্রমণের হাত 
হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। দ্বতন্ স্নায়তন্ঘের দ্বারা দেহের জলশয় অংশের সামা 
রক্ষা করা হয়। ইহা ছাড়া কতগনীল পরাসমবাথ+ স্নায়ু মল-মান্র-ত্যাগ এবং সন্তান 
প্রসবেও সাহাষ্য করে। পরধক্ষা গ্গারা আজকাল স্থির হইয়াছে যে ঘ্বতন্ত্ স্গায়তন্তের 
উপর মান্তিৎ্ক এবং সুষংয়াকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাঁকিলেও পরোক্ষভাবে মন্ভিচ্কের 
কোন কোন অংশ ইহার উপর প্রভাব 1বষ্ঞার করিয়া থাকে। 

স্ায়তন্দের শ্রেণীবিভাগ £ আমাদেয় দেহের খ্নায়ুতম্্রকে দুইটি ভাগে বিভন্ত 
করা যাইতে পারে । মাম্ততক ও সুষ.স্মাকাণ্ড এবং ইহাদের প্রভাবাধশন যে সবল স্নায়ু 
তাহাদের লইয়া একটি বিভাগ গঠিত ॥ এই 'বিভাগাটিকে মেরুমান্তৎ্ক তন্ত্র (0515৮:০- 
50108] ৭%5৩01) বলে । ইহা ছাড়া যে মকল স্নায়ু মন্ভিচক এবং সুষয্াকাণ্ডের প্রত্যক্ষ 
প্রভাবের বাহরে তাহাদের লইয়া 'ছ্িত"য় 'বিভাগাঁট গঠিত । ইহাকে স্বতন্ধ্ স্নায়তম্ছ 
(409001510 580601) বলে । মেরংমান্তিৎ্ক তন্ত্াটকে আবার দুইটি ভাগ্গে ভাগ করা 



গনায়তন্ত বা নাভণতম্র ৯৯৯ 

হুইয়া থাকে। নাস্তিৎ্ক এবং নুষূয়াকাণ্ড লইয়া স্পায়ুতশ্মের যে অংশটুকু গঠিত তাহাকে 
কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত্র (060051 1615009 59/5190)) বলে। মন্তত্ক ও সুষুয়াকাশ্ড 

হইতে খবরাখবর দেহের 'ঝাভন্ন অংশে যে স্নায়ু দ্বারা বহন করা হয় এবং দেহের 'বাভত্ল 
অন্ক হইতে মী্ভিচ্কে এবং স্ুষুম্নাকাণ্ডে যাহাদেক়্ সাহাযো খবরাখবর আনয়ন বরা হয়, এই 
উভয় প্রকার স্নায় লইয়া বাহরাংশণীয় স্নায়তন্ত্র (61101615] [57৮০5 595061) 
গঠিত। 

বাঁহরাংশশয় স্নায়ুগুলির আবার দুইটি ভাগ আছে--(১) করোটি স্নায়; (078019] 
বি ৩75)। মান্তত্কের 'বাভল্ল অংশ হইতে মোট ১২ জোড়া এইরুপ স্নায়্ বাহর 
হইয়াছে । (২) মেরুস্নায়য (501081 বি ০755) । সুযুম্্রাকাণ্ড হইতে ৩১ জোড়া 
এইরূপ স্নায়ু বাহর হইয়া দেহের 'ঝাঁভন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হইয়া আছে। 

গনায়তন্ত 

স্বতম্ত্-স্নারতন্্র মেয়ুমান্তদ্ক তন্ত্র 

| এরা | 
কেন্দ্রীয় স্নায়তশ্ বাহরাংশীয় স্নায়তল্্ 

| 
বিল হত ক 

কয্পোটি স্নায়ু মের ঈ্নায় 



ভম্ভঞঃলক্ষল্্লা গ্রতিছিভ্জু 
(50009011116 5551910 ) 

দেহের 'বাভন্ন প্রকার গ্রীন হইতে 'বাভন্ন প্রকারের রস অনবরতই নিঃসৃত, 
হইতেছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রস কতকগুলি প্রণালীদ্বারা (৫8০) তাহাদের নিজ 
নিজ ক্রিয়াঙ্ছানে লইয়া যাওয়া হয়৷ উদাহরণস্বরূপ পাচন-তন্দে খাদদুব্যের পরিপাকের 
জন্য যে লালা লালা-গ্রাহ্ছু হইতে নিঃসংত হয় তাহা কতকগুলি প্রণালণী দ্বারাই 
মৃখগহবরে লইয়া যাওয়া হয়। অনুরূপভাবে পাকম্ছলশতেও কতকগুলি রস পাঁরপাক 
ক্রয়ায় সাহায্যের জন্য 'বাভল্ল প্রণালশদ্বারা এম্থানে নখত হইয়া থাকে । লালা-্গ্রস্থি 
ইত্যাদির ন্যায় যে সকল গ্রন্থির রস নিদি্ট প্রণালী সাহাষ্য প্রবাহিত হয় তাহাদের 
বাহঃক্ষরা গ্রান্ছ (65:0০1111৩ ৪1805) বলে । প্রথমে ধারণা ছিল যে রস-নিঃম্রাব সকল 
গ্রহ্থিরই প্রণালশ (৫8০) আছে এবং এই প্রণাল? দ্বারাই এ রস দেহের বিভিন্ন স্থানে 
প্রেরিত হয়। বিজ্ঞানী ক্লড বানণডই (0185 7361191) প্রথমে লক্ষ্য করেন যে 
আমাদের দেহের মধ্যে এমন কতকগ্াল গ্রা্ু আছে যাহাদের এই ধরনের রস পরিবহনের 
জন্য কোনও প্রণালী নাই। এ সকল গ্রাহ্থর রস সরাসার রক্তের মধ্যে এবং লাঁসকার 
(15101) নিঃসৃত হইয়া দেহের 'বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয় । এইজন্য এই সকল গ্রা্ছকে 
[তান প্রণালগবিহন গ্রন্হি (৫0০61595 21275) বল্লেন । কিন্তু পরে দেখা যায় ষে এই 
প্রকারের সকল গ্রান্ছই প্রণালপীবহধীন নয় । যেমন অগ্স্যাশয় (091191583) এই প্রকারের 
একি গ্রান্ঘ হইলেও ইহার প্রণালী আছে। 
অগ্ন্যাশয়ের একটি অংশ হইতে রস প্রণালী 
সাহায্য পারবাহত হয়। আবার অন্য 
আরেকটি অংশ হইতে রস সরাসাঁর রক্তে 
নিঃসৃত হয়। এইজন্য এখন এই সকল 
গ্রান্ছকে প্রণালীবিহশন গ্রা্ছ* না বলিয়া 
জন্তঃক্ষরা গ্রদ্ছি ( 20৫০09০1109 5181)45 ) 
বলা হয় ॥ গ্রীক ভাষায় ০2৫০ মানে অস্ত 

এবং 01100 মানে ক্ষরণ । অগ্নযাশয়ের 

দুইটি অংশ আছে একি অংশ অস্তঃক্ষরা 
এবং অপরটি বহিঃক্ষরা। 'নিমে প্রধান প্রধান 
অন্তঃক্ষরা গ্রহ্থিসম.হের নাম দেওয়া হইল । 

(১) পিনিয়াল গ্রান্থ (10921 81200 
07 610175515)। (২) টুইটার গ্রশ্হি 
(চ16010915 81210 01 11519010175523 ), 

(৩) থাইরয়েড বা গলপগ্রন্থি (71010 
81905), (৪) প্যারা-থাইরয়েড বা উপগল 1. পানয়াল গ্রাম্থ ) 2. পিটুইটারি গ্রী্ঘ ; 
গ্রাছ (98180195101 81803) (৫) থাইমাস 3. থাইরয়েড গ্রন্থ ১4. থাইমাস গ্রাঞ্ঘ ] 5. এাত্র- 
গ্রন্থি (70000581200 ) ও এাড্রন্যাল ন্যাল গ্রাণ্থ ; 6. অগ্মযাশয় ; 7. যৌন গ্রান্থ। 
বা কটিগ্রান্থ (£015091 01 90108151291 £19103 )$ (৬) অগ্মযাশয় (91001595 ),, 

(৭) যৌন গ্রাহ্ছ (00910905 ০01 (55055 ৪170 0৪1169 ) । 



1গটুইটারি গ্রান্ছি ১২১ 

এই সকল অন্তঃক্ষরা গ্রান্থি লইয়া অন্তঃক্ষয়ণতদ্তর গঠিত । এই সকল অন্তঃক্ষয়া 
গ্রহিসমূহের রস স্নায়তন্ঘ্ের উপর অস্ভুত উত্তেজেনা সূদ্টি করিক্লা উহার ক্রিয়া 
নিয়শ্ল্িত করে বলিয়া প্টালং (90911108) এই রসকেই হরঙ্গোন (10110016) নাম 
দিয়াছিলেন। ইংরাজী হরমোন কথাটি গ্রীক শব্দ হররমাও” (3811990) হইতে উদ্ভূত । 
এই “হরমাও কথাটির অর্থ হইতেছে 'আমি উত্তেজনা সূন্টি কার” বা “আমি 
জাগ্রত করি । আত সামান্য পাঁরমাণ হরমোনই স্ুচ্ছ এবং স্বাভাবিক জীবন 
যাপনেয় জন্য প্রয়োজন । উহারা জৈবিক অন:ঘটকের ন্যায় কাজ কারয়া থাকে। 
হরমোনের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে উহারা প্রধানতঃ প্রোটিন জাতীয় 
যোগ । অধুনা রসায়নাগারে অনেক হরমোন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার কোন 
কোন হরমোনের রাসায়নিক প্রকৃতি এখনও সাঠিকর্ূপে জানা যায় নাই। 

শস্িটইউভী লি গ্রন্চি 
(১10510915 219170 01 77910910125 919) 

অবন্ছান £ এই গ্রীন্থাট মান্ভ্কের 'নয়দেশে চক্ষুর স্নায়ুর 'নিগ্গমন পথের 
অনাতিদ্রে একটি 'ডিদ্বাকাতি অচ্ছিময় ক্ষুদ্র প্রকোচ্ঠে অবাচ্থিত। এই গ্রাম্থাটকে 'তিনাট 
ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে £- 

(৯) পুরোভাগ (0875 810651)01) 

(২) মধ্যভাগ (815 10051715019) 

(৩) পশ্চাৎভাগ (915 70095161101) 

এই 'তিনাট অংশের মধ্যে পুরোভাগাটি বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য; কারণ এই অংশ 
হইতে উৎপন্ন হয়মোনসমূহ শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে নিঃসত হরমোনসমযহের ক্রিয়া 
নিয়ান্দত কারয়া থাকে । এই জন্যই শরীর জঙ্ছ রাখিতে সকল অস্তঃক্ষরা গ্রাম্থসমূহের 
মধ্যে এই 'পিটুইটারি গ্রাম্থাটির গুরুত্ব সর্বাধিক । 

উৎপন্ন হরমোনসমূহ £ পিটুইটারি গ্রাণ্থ হইতে একাধিক হরমোন উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। পুরোভাগ হইতে উৎপন্ন হয়মোনসমহের মধ্যে নিয়লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য । 

(১) দেহবৃদ্ধকারক হরমোন (01০00 1)01100116), (২) গ্রলগ্রন্থিউত্তেজক 
হরমোন (01751010 90109190106 1)01100185 (75140), (৩) কটিগ্রশ্থি-উত্তেজক 

হরমোন (40150০0901610000010 1)011970175 [40777) (৪) যৌনগ্রান্থ উত্তেজক 

হরমোন (50111916 50101018105 1)01100195 [8917] 0100 170051101911)6 11091100176 

[1.7])$ (৫) দ:্ধবর্ধক হরমোন (৮1০19০07) ও (৬), এদ্রনো-কটি“কো হরমোন 
(401:5170-০01619060010) 

গপটুইটারর পশ্চাৎ ভাগ হইতে তিনটি হরমোন নিঃসৃত হয়। (১) পিপ্রেসিন 
(01063510), (২) আ্সিটোসিন বা পিটোসিন (0%509০10 ০0: 01০60০12) এবং 

(৩) বহহমনত্ত প্রতিষেধক হরমোন (40045016016 ছ০0০1)। বত'মানে নানা গবেষণা 
হারা ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে পণ্চাং ভাগ হইতে এই তিনটি হরমোনের পারতে" 



৯২২ গৃহ"পরিচালনা ও গৃহশ্পহশ্রুষা 

কেবলমাত্র একটি হয়মোনই নিঃসৃত হয় এবং এই হরমোনাঁটি আক্সটোসিন ও ভেসোপ্রেসিন 
(9১১০1) ৪100 69500155510) নামক দুইটি উপাদানে গাঁঠিত। ইহা ছাড়া পশ্চাং- 
ভাগ হইতে বহুমূত্র (01906665 115101085) প্রাতিষেধক একপ্রকার হরমোনও (0৫- 
07076110 80101) উৎপন্ন হয়। বক হইতে জল শোষণে ইহা সহায়তা কয়ে। 

মধ)ভাগ হইতে ইন্টারমোডিন (117151706017) নামক একটি হরমোন নিঃসত হইতে 
দেখা যায়। ইহার প্রভাব এখনও সাঠিকরপে 'নিণ'য় করা হয় নাই। 

(১) 'পিটুইটারির পূরোভাগ হইতে নিঃসত হরমোন দেহের 'বছিল্ন অংশের 
সুসমঞ্জস ব:দ্ধি [নয়ন্তিত,কর়ে। (২) ইহা ছাড়া গলগ্রাণ্থতে (5175080) উত্তেজনা 
সৃস্টি করিয়া উহার হরমোন নঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করাও এই হরমোনের (0513) একটি 
কাজ। ৩) ইহা ছাড়া কিগ্রাম্থি (4016179] 819170)-নিঃসৃত হরমোনের ক্রিয়াও এই 
জাতীয় একট হরমোনের (40777) ছায়া নিয়গ্তিত হইয়া থকে । টুইটার গ্রাম্থর 
নির্াস প্রয়োগে যে এঁডিসনংস রোগের (৫1502%5 0155856) উপশম হয় তাহাই 
ইহার প্রমাণ। (৪) এই পুরোভাগ হইতে উৎপন্ন অপর দুইটি হরমোন (6977 & 
117) স্ত্রী এবং পূরুষের জননোদ্দ্রিয়ের উপর ব্ত্রিয়া করিয়া থাকে । ইহাদের প্রভাবে 
ডিদ্বাধারে (0৮19) ডিদ্বাণুর যথাযথ ব:দ্ধি, মাসিক খতুর নিয়মিত আবিভণব এবং 
অন্যান্য যৌন হরমোনের নিঃসরণ 'নিয়ন্মিত হইয়া থাকে । ইহারা পুরুষের অস্ডকোষে 
(055165) শুক্রকণট সৃষ্টিতে সহায়তা করে ' এই পিটুইটারি ছইতে নিঃসৃত প্রোল্যাকটন 
(1০15000) গভণবন্থায় ও ভ্তনাদানকালে নারীর ভ্ুনে দ্ধ ক্ষরণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। 
(৫) রঙ্ত্ের চাপ বৃদ্ধি কাঁ রবার জন্য এই প্টুইটার হইতে উৎপন্ন পিট্রোসন হরমোনটর 
কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ (৬) আ'ক্সটো?সন জরায়ু সংকোচনের কাজে বিশেষ 
উপযোগী । এইজন্য গ্রসবকা:ল এই হরমোন ব্যবহার করা হয়। (৭) এক প্রকার 
শকরাবিহীন বহমূত (157966168 109108085) রোগের চিকিৎসায়ও পশ্চাংভাগের 
1নধাস প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। 

ভ্তিরিত্ত কার্যকলাপ £ শৈশবে যাদ [টুইটার গ্রাশ্থির ক্রিয়াশশলতা (8০01510865) 

আঁতশয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অতিকায়ত্ব রোগ (81891115) দেখা দেয় । এই রোগে 

শিশুর দেহের অচ্ছি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং শ'ঘ্রই সে দানবাকাতি লাভ বয়ে । এই প্রকায় 

লোকের উচ্চতা ৮-১ ফুট পযন্ত হইতে পারে । ইহাতে বিপাক শান্ত (10619901152) 

বৃদ্ধি পায় এবং বহু রোগের সৃষ্টি হয়। ইহাদের প্রজনন শাস্তও নষ্ট হইয়া যায়। 

বয়স্ক লোকের দেহে এই গ্রাম্থর আঁতীরন্ত কাকলাপের জন্য এক্লোমেগালি 

(8০101368815) রোগ দেখা দেয় । ইহাতে বয়স্ক লোকদের হাত, পা, নাক, কান, 

[িবূক, ঠোঁট ইত্যাদি অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধ পাইতে থাকে । ফলে তাহার মুখের 

স্বাভাবিক সৌন্দষ নন্ট হইয়া দেখিতে অনেকটা বনমানুষের মত হয়॥ ইহা ছাড়া এই 
গুণ্থির আঁত ব্রিয়াশশীলতার জন্য কুশিং রোগও দেখা 'দিতে পায়ে। 'নিতদ্ব ও মৃখ- 

মশ্ডলে চাঁবর আঁধক্য, ছাত, পা এবং মুখের কালচে ভাব, কেশ বহুলতা ইত্যাদ এই 

রোগের লক্ষণ । 



পিটুইটারি গ্রম্থ ১২০ 

অপ্রুগ কাষকগাপ £ পিটুইটার গ্রা্থাট শৈশবে যথোপয্তরভাবে সক্রিয় না 
হইলে বামনত্ব (19%81850) প্রাপ্তি ঘাটতে পারে। ইহাতে দেহের কোন বৃদ্ধি হয় 

না। যৌবনাগমে এই নকল লোকের দেহে 
যৌবনের কোন 'চিহুই দেখা যায় না। ছেলেদের 
দাঁড় গোঁফ, স্বর-ভঙ্গ ইত্যার্দ এবং মেয়েদের 
্ভনব্দ্ধি ইত্যাঁদ লক্ষণসমূহ এই সকল 
বামনদের দেহে প্রকাশ পায় না। ইহা ছাড়া 
গ্রদ্থাটর অগ্রতুল ক্রিয্লাশখলতার জনা দেহ 
শন হইয়া শুকাইয়া গেলে তাহাকে সাইমঞ্ড 
রোগ বলে। গ্টুইটাযির প্রোভাগ এবং 
গণ্চাদভাগ উভয়ের ক্ষমতার জন্য ক্লচিকি 

রোগ (71011015 5৮17010179 ] 

নামক এক প্রকার রোগ জন্মিয়া 
থাকে । ইহা অহপ বয়সেই হইয়া 
থাকে। ইহাতে দেহের ধথাযথ 

দেহের উপর পট: টা গ্রচ্থর প্রভাব । মধ্াগ্থলে--গড়পড়তা উচ্চতাবাশস্ট লোক । 

বাম- পিটুইটারর আতারস্ত্র কা'কলাপের ফলে আতিবায় বান্ত। 

দাক্ষণে--পিটুইটারর অপ্রতুল কার্যবলাপের ফল্প্রসৃত বামন । 

বৃদ্ধি হয় না এবং মুখ ও চোখের ভাব হাবার মতো হয়। যৌবনের লক্ষণসমহ দেহে 
বেশী বয়সে দেখা দেয় । 



গিকনগ্রন্ছি বা খাউক্পজ্েভ গ্রন্ছি 
(7191010 2197009) 

অবস্থান £ ইহা গ্রীবাদেশে বাগ-ষন্মের থাইরয়েড আঁচ্ছির কিছু নীচে অবাচ্িত 
-- দেখিতে একাটি থালর মত। এই থাঁলর মধ্যে একটি আঠাল তরল পদাথ দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। এই তয়ল পদাথে'র মধ্যেই থাইরয়েড গ্রাদ্থর় হয়মোন থাকে । পার্ণবয়ঞ্ক 
ধ্যান্তর গলগ্রান্থর গড়পড়তা ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম হয় । রন্তু নানা শাখা-প্রশাখায় অধিক 
পারমাণে এই গ্রাণ্থর মধ্যে প্রবাহিত হয়। 

হরমোন ও কাজ £ গলগ্রাম্থ হইতে যে হরমোনাটি নিঃসৃত হয় তাহাকে থাইরোজিন 
(71005105105) বলে । আয়োডিন থাইরোক্সিনের একটি প্রধান উপাদান । এইজন্যই 

রি গর রর ঢা 
্ রঃ 4 রা 1 /%. 

৬ 1 

৯নং ৫৫ রোগক্রান্ত মীহলা । ২নং চি মাঁহলাটির চিত গ্রন্থ 

আংশিক অপসারণের পরের অবন্থা । 

খাদ্যে আয়োডিনের অভাব হইলে দেহে এই হরমোনেরও অভাব লাক্ষিত হয় । থাইরোক্সিন 
প্রধানতঃ দেহের 'বিপাক (21909001190) ক্রিয়ার সহায়তা কাঁরয়া থাকে । 

আঁতারন্ত কার্যকলাপ (7১9612০0109) £ কোন কোন ব্যান্তর গলগ্রান্থট বাক্ধ 
পাইয়া আধক পারমাণে হরমোন উৎপন্ন করে। ফলে এ ব্যান্তর আঁক্সজেনের 
প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় । সে অনিদ্রায় ভূগিতে থাকে এবং মেজাজ রুক্ষ ও খিটাখিটে 
হয়। এই আতীরম্ত সক্িপ্নতার একাট কুফল গ্রেভূসং রোগ (01855 01558$০)। এই 
রোগে গলগ্রাম্থ বৃদ্ধি পায় এবং চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিকভাবে ঠোলিয়া বাহির হইয়া 
আসে। হাংপিন্ডের স্পন্দন তীর ও দ্রুত হয়। দেহ দ্রুত ক্ষয় হয় এবং তাপ বৃদ্ধি 

পায়। হাত-পায্পের আঁত সক্ষম কপ্পন দেখা দেয় এবং বহুমূত্র যোগ হয় । 
াঁকৎসা £ গলগ্রাশ্থর এই প্রকার আঁতীরন্ত কাষ'কলাপ এ গ্রাণ্থর আধকাংশ 

(প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ ) কাটিয়া বাদ দিলে উপকার পাওয়া যায়। বর্তমানে 
অবশ্য এই প্রকার অন্ব্োপচারের প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রপিল ও মেথিল থায়ো- 
ইউরোসিল (01051 200 71601 0010018011) ওষধ প্রয়োগে আজকাল এই রোগ 

দূর করা যায়। 
অগ্রতুজ কার্যকলাপ (15০92001৬10) £$ আয়োডিন গলগ্রাম্থ নিঃসৃত হরমোনের 

একটি উপাদান। সুতরাং খাদ্যে আয়োডিনের অভাব হইলে দেহে হয়মোনের উপাদান 



কটগ্রাণ্থ বা এড্রন্যাল গ্রা্থ ১২৫ 

কাময়া যাইবে। খাদ্য এবং পানীয় জলে যে সামান্য পারমাণ আয়োডিন থাকে তাহাই 
'গলগ্রাম্থর স্বাভাবিক কাধকলাপের পক্ষে যথেষ্ট । কিন্তু কোন কোন অণ্চল থা, 
উরাল, ককেসাস, মধ্য এশিয়ার পাবত্য অঞ্চলের মাটি এবং জলে আয়োডিনের পরিমাণ 
এত অন্প যে এ অগুলের আঁধবাসদের দেহে আয়োঁডিনের অভাব দেখা দেয় । ফলে 
গলগ্রাদ্থর কোষগলি আকাতিতে বৃদ্ধি পায় এবং উহার মধ্যশ্থিত তরলের পারমাণ বাদ্ধ 
পাইয্লা থালাঁট বড় হইয়া ফুলিয়া উঠে। এই অনুষ্থ গ্রাম্থর ওজন 51৫ ফিলোগ্রাম 
পর্যন্ত হইতে পারে । এই অবস্থাকে গমগণ্ড রোগ (0০806) বলে । প্রাতীদন খাদোর 
সাঁহত ০"২ গ্রাম কাঁরয়া আয়োডিন 'মাশ্রত লবণ (90৫10171916) খাইতে দিলে দুই 
স*তাহের মধ্যেই এই রোগের উপশম হইয়া থাকে । 

গলগ্রশ্থর অপ্রতুল কাষ“কলাপ্রে জন্য শিশুদের ক্লেটিনিজম্ (01911101510) নামক 
রোগ হইতে দেখা বায়। ইহার ফলে শিশুদের দেহ বখ্ধিপ্রাপ্ত হয় না এবং অশ্প্রতাঙ্গের 
নানা প্রকার বিকৃতি দেখা দেয় । দেহের চামড়া পুরু হয় এবং জিহ্বা বড় হইপ্লা মুখের 
বাঁহরে ঝূিয়া থাকে। আচ্ছুলগলি মোটা এবং ছোট ছোট হয়। এই সকল শিশুর 
বয়স বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদাপণ কারলেও যৌবনের কোন লক্ষণই ইহাদের মধো দেখা 
যার না। অথাং ছেলেদের গোঁফ, দাঁড় ইত্যাদি এবং মেয়েদের শ্তনবদ্ধি রজোন্দশন 
ইত্যাঁদ দেখা যায় না। এই সকল 'শিশহদের বাদ্ধ-বদ্ি অত্যন্ত কম থাকে এবং দোঁখতে 
হাবার মতো হয়। 

পাঁরণত বয়সে এই গ্রাশ্থর অক্ষমতার জন্য 'মিক্সিডিঙ্না (/59105019) নামক এক 
প্রকার শোথরোগ দেখা দেয় । ইহাতে চোখ মুখ ফহাঁলিয়া উঠে এবং মাথার ও ভুধুর 
অধিকাংশ চুল উঠিয়া যায়, প্রজনন শান্ত নম্ট হইয়া যায় এবং মেয়েদের ধতু বন্ধ হইয়া 
যায়; চোখে বম্ধমত্তার অভাব এবং আলস্য ও ঘুমের ঢুলদুল: ভাব দেখা যায়। 

চিকিৎসা ঃ ক্রেটিনিজম এবং মমিঁক্সডিমা রোগ গলগ্রান্থ নিষণস (9,0৪০ 
খাওয়াইগ়া অথবা থাইয়োঁক্সিন- হরমোনের চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করা যাইতে পারে ॥ 

স্ডিগ্রল্হি বা] এক্ড্রিন্যাজ্ল গ্রল্তি 
(176 /৯৫1910919) 

অবস্থান £ মানবদেহে দুই পাশে দুইটি বৃকেক (81055) উপরে এই গ্রাদ্থছয় 
অবাচ্ছিত। এইজন্যই ইহাদের কগ্রার্থ বলে। বামাঁদকেয গ্রা্থাট আকারে অপেক্ষাকৃত 
একটু বড়। প্রত্যেক গ্রাশ্থর আবার দ:ইটি সুস্পষ্ট অংশ আছে--(১) বাহভণগ (০০116) 
এবং (২) কেন্দ্রীয় ভাগ (01500119) | 

হরমোন 8 কিগ্রা্থর অংশের মধ্যে বহিভণগ্ই (০০০০৯) জশীবর্ন ধারণের পক্ষে 
অপার়হাধ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই অংশ হইতে একাধিক হরমোন নিঃসৃত হয়। 
বাহভণগ্ের নিধাস (680৪০0- যাহার মধ্যে এ অংশের সকল হরমোনসম্হই বত'মান 
থাকে-_তাহাকে কটিন (০০161) বলা হয় ॥। কেন্দ্রীয় বা মধ্যভাগে দুইটি হয়মোন 
উৎপন্ন হইয়া থাকে! ইহারা এাড্রনোলন বা এপিনেক্রিন (41678110 ০07 60106- 

01706) এবং নরঞদ্রনোলন বা নয়ঞপনোফন (00180160811) 01 
00165011050101106 )। | 



১২৬ , গ্ৃহ-্পরিচালনা ও গহ-শশ্রুষা 

কাজ ঃ (১) গ্রশ্থির বাহভণগের ক্রিয়ার ফলে দেহের পেশীসমহের শন্তি ও 
সংকোচন ক্ষমতা রক্ষা পায় । (২) ইহা দেহের জলীয় অংশের এবং ধাতব লবণের 
পাঁরমাণ নিয়শ্ত্িত করে । (৩) ইহার সাহায্যে রস্তের চাপ বুদ্ধি পায় । (8) স্ব 
পুরুষের যৌনগ্রদ্থদ্বয়ের বদ্ধ এবং বিকাশ এই গ্রন্থি ছারা নিয়ান্নত হয় £ (১) গ্রাম্থর 
কেন্দ্রীয় ভাগ হইতে উৎপন্ন এাদ্রনেলিন নামক হংপিণ্ডের উত্তেজক হরমোন. হিনাবে 
একটি উপকারণ ওষধ। (২) ইহার সাহাযো হাঁপানগ রোগণর *বাসকম্টের উপশম হয় । 

(৩) রক্তে গ্লুকোজের পাঁরমাণ এই হরমোনের প্রয়োগে ব্ঙ্ধি পাইয়া থাকে । (9) রস্তে 
লোহিত কাঁণকার সংখ্যা বৃদ্ধ কাযা ইহা রক্তের আঁক্সজেন পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি কয়া 
থাকে । (৫) ইহার প্রয়োগে লালাগ্রান্থর নিঃসরণ বৃদ্ধি পায় । এঁড্রনোলিনকে জরুরী- 
কালীন হরমোন (61061801705 17010)02)-ও3 বলে। কারণ ক্লোধ, ভয় ইত্যাদি 
দেহের জরুরী অবস্থায় এই হরমোনাট রন্তে আধক পারুমাণে নিঃসৃত হইয়া দেহকে এ 
জরুরী অবস্থার উপযোগন কারিয়া তোলে । 

তনীন্ন প্রন্ভি 
(0010803) 

অবস্থান £ অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রাম্থসমহের মত এই যৌন গ্রন্থি শ্রী এবং পুরুষের 
দেহে একই জায়গায় অবশ্ছিত নয় । পুরুষের লিঙ্গের নীচে চামড়ার একটি থালর মত 
আছে। এই থাঁলর মধ্যে দুইদিকে দুইটি প্রায় গোল মাংসাঁপণ্ড আছে । ইহাদের 
অণ্ডকোষ (65353) বলে। এই অণ্ডকোষ দুইটিই পুরুষের যোৌনগ্রদ্থ। পুরুষের 
যৌনগ্রশ্থিদ্বয় যেমন নগচের 'দিকে ঝাঁলয়া থাকে মেয়েদের যৌনগ্রান্থ 'কিন্তু সেই রকম 
নয়। ইহা জরায়:র কিং উপরে দুই পাশে অবাশ্ছিত এবং ভিম্বাধার (০%91199) নামে 
পরিচিত ॥ ইহারাও সংখ্যায় দুইটি । একাট টিউবের মধ্য দিয়া ভিম্বাধার হইতে ভিদ্ব 
বা ডিদ্বাণ্ (০৬০)) জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে। 

হরমোন £ পুরুষের অপ্ডকোষ হইতে এক।ধক হরমোন নিঃসৃত হয় । ইহাদের 
মধ্যে দুইটি হরমোনই 'িশেষভাবে উংজ্লখষোগ)--(৯) টেস্টোস্টেরন (15510551006) 
এবং (২) এপ্ড্রোন্টেরন (8১001956670906)। শেষোস্ত হরমোনটি মেয়েদের মনত্রের 
মধ্যেও কখনও কখনও দেখা যায় । তবে মেয়েদের মধ্যে উহা 'ডিম্বাধারে উৎপন্ন হয় না। 

মেয়েদের ডিত্বাধার হইতে উৎপন্ন উল্লেখযোগ্য দুইটি হরমোন হইল-_ 
(১৯) ইদ্ট্রোজেন (65019267) এবং (২) প্রজে্টেরন (01959505102) | ইস্ট্রোজেন 

[ডদ্বাধারের গ্রাঁফিয়ান ফাঁলক্ হইতে উৎপন্ন হয়। ডিম্বাণু নিগত হইবার পর এ 
গ্রাফিয়ান ফলিক্ু-এ পাত বর্ণের কপণসলহটয়ামের সৃষ্টি হয় । এই কপণসল.টয়াম 

ইইতেই প্রজেস্টেরুন উৎপন্ন হয় । 
কাজ £ প:র্ষের মধ্যে টেস্টোস্টেরন হরমোনটি 1পটুইটারি গ্রার্থীনঃসৃত যৌনগ্র্থ 

উত্তেজক হরমোনের সহায়তায় শুক্লোৎপাদনে সাহায্য করে। (২) এগ্ড্রোস্টেরন 
প্রধানতঃ যৌন অকঙ্গপ্রতঃঙ্গ বা জননোন্দ্রয়গুলির বুদ্ধি এবং যৌবনের লক্ষণসমূহ 
বকাঁশত করে। (৩) এই গ্রন্থনিঃসৃূত হরমোন দেহের ত্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত 
এবং যৌনশান্ত অক্ষ-গ রাখিয়া দেহ ও মনে দ্বাচ্থ্য রক্ষা করিয়া থাকে । 



অগ্যযাশয়ের অন্তঃক্ষয়া গ্রন্থি ১২৭ 

(১) ঘোবনেয় প্রারগ্ত হইতে খতু বন্ধ না হওয়া পরণন্ত ডিম্বাধার হইতে গতিমাসে 
একটি যা একাধিক ভিদ্বাণ্ (09৮10) বাহির হর। (২) ডিম্বাধারানঃসৃত 
হরমোনের (প্রোজেস্টেরন ) সাহায্য ভুণ জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উপযযন্ত স্থানে 
সংক্গ্ন হয় এবং সেইস্থানে গভ'ফ.লের স:্ট হইতে থাকে । এই হরমোনের গুভাবেই 
গাভকালে অনা ডিম্বাণুর স.ষ্ট হয় না এবং ধতুলাব বন্ধ থাকে । ভণের পারপৃষ্টি 
এবং গ্তনের আনুযাঙ্ছক পরিবত“নও এই হরমোনের প্রভাবের ফল । (৩) অন্য একট 
হরমোনের ( ইস্ট্রেজেন ) প্রভাবে যৌবন »মাগমে নারীর যোনি প্রদেশ এবং গভণশয়ের 
বৃদ্ধি হেতু রজোদশ'ন হইয়া থাকে এবং নারণদেহের অন্যান্য লক্ষণগ:লিও প্রকাশ পায় ॥ 

আতরিস্ত কাখকল।পের ফল $ শিশুকালে এই গ্রম্থির অত)ধিক সব্রিয়তার ফলে 
পুরুষের দেহে অকালে যৌবনের বিকাশ হয় ॥। আকৃতি এবং প্রকীঘতে অজ্প বয়সেই 
তাহাতে পারণত বয়সের লক্ষণ ( অকালব।ধ'ক্য ) দেখা যায় ॥। যৌবনাবদ্থায় এই গ্রাম্থর 
আতশয় সক্তয়তা হেতু প্রথমে দেহ ও মনের শান্ত বৃদ্ধ পায়, কিন্তু আচরেই সমগ্রদেহ 
অবসন্ন হইয়া এলাইয়া পড়ে । 

মেয়েদের অস্প বয়সে এই গ্রান্থর ক্রিয়াশখশলতা বৃদ্ধি পাইলে তাড়াতাড়ি দতি 
উঠিতে আরপ্ত করে এবং যৌবনের সমস্ত লক্ষণসম.হ ( যথা, রজোদশ'ন, জননোশ্দ্রয়ের 
পাঁরণাতি, কেশোদ-গমও কামভাবের উদ্রেক, ইত্যাদি ) অল্প বয়সেই দেখা দেয়। যোঁবনে 
এই অবস্থ। ঘাটে আঁতীরস্ত কামেচ্ছা হয় এবং পরে সাধারণ দৌঝল্য ও বম্ধ্যংত্ব ঘটে। 

অপ্রতুল কার্যকলাপের ফল £$ শৈশবে ছেলেদের এই গ্রান্থর অক্ষমতা দেখা দিলে 
শরীর বেটে এবং মেদবহুল হয় । যৌন অঙ্গগাল ছোট থাকে এবং দেহে বেশের অভাব 
হয় ॥। যৌবনে এই অবস্থার জন্য কামেচ্ছা ও প্রজনন শশস্ত কাময়া যায় এবং বন্ধ্যাত্ব জঙ্মে। 

মেয়েদর অল্পবয়সে এই গ্রাম্থর অক্ষমতার জন্য যৌবন্বে জক্ষণগৃ'ল 1বও ত্বে দেখা 
দেয় এবং মেদবহূল হইয়া পড়ে॥ যৌবনে এই অবস্থার জন্য আনয়ামতভাবে খাতুন্রাব 

হইতে থাকে এবং পাঞঃমাণে কম হয়। কখনও কখনও ধতুম্রব বন্ধ হইয়া যায় এবং 

বধ্ধ্যাত্ব ঘটে। 

অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্গর। গ্রন্থি 

অগ্াযণয়ের ষে অংশে অস্তংক্ষরা গ্রন্থ দেখা যায় 'সেই অংশটিকে দ্ৈপিক অংশ 
(০০11-1১1০19 01 1-27780611)1919) বলে । এই সৈপিক অংশ হইতে ইন:ম্)জিন (11758117) 

ন।ম চ হরমোন উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই ইনংন্ালিন.দেহের কাবেণহাইড্রট বিপাকে 
সহায়তা করে। ইহার অভাবে রক্তে গ্রুকোজের পাঁরমাণ বাধ পায় এবং হতে সংহত 
আধক পাঁরমাণে এই শকরা বাহুর হইয়া যায়। ইহাতে আত তৃষা, আতি ক্ষ-ধ, পেশশ 
দৌব'লা প্রভাতি দেখা যায় । এই অবস্থাকে মধুূমেহ নামক একপ্রকার বহ.মুত রোগ 
(101959065 106111085) বলে। আজকাল ইনংশ্বণালন বশহগ্ধভাবে গবেষণাগারে 

প্রস্তুত হইয়া থাকে । মধুমেহ রোগীকে, ইনংস্্টালন ইনজেক:সেন করিলে উপকার 
পাওয়া যায় ॥। ইন:ন্যালন খ।ইতে (দলে রোগের উপ*ম হর না। 

গূহ-পরি, 9 
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প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি 

গালগ্রান্থ বা থাইরয়েড গ্রান্থর সাঁহত সংলগ্ন চারিটি গ্যারাথাইরয়েড বা উপগলগ্রপ্থি 
দেখা যায়। আকায়ে এই সকল উপগলগ্রাম্থ এক একটি গোটা ছোলার মত। এই 
গ্রশ্থ হইতে প্যারাধমেন (7819000119006 ) নামে হরমোন নিঃসৃত হয় । এই 
হয়মোন প্রধানতঃ রন্তের ক্যালাঁসয়ামের পরিমাণ নিয়াষ্তিত করে। এই গ্রাণ্থর আত 
ক্রিয়াশীলতার ফলে রস্তে ক্যালাসয়ামের পাঁরমাণ বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধামান্দ্য, নিদ্রালৃতা 
এবং রস্ত্রের ঘনত্ব বৃদ্ধিও এই অবস্থায় দেখা যায় । অপরপক্ষে উপগলগ্রাণ্থর নিক্রিয়তা 
হেতু ধন্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমিয়া যায় । ফলে পেশশগ্দীলয় কম্পন ও অনবরত 
সংকোচন ঘটে । এই অবস্থাকে টিটানি রোগ (09909) বলে । টিটানি রোগে উপগল- 

গ্রষ্থিয় নির্ধাস, ক্যালাঁসয়াম গঠিত লবণ এবং ভাইটামিন পঁড' প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । 
উপগলগ্রাশ্থর আঁতায়ন্ত কাষকলাপেয় ফলে রক্তে ক্যালসয়ামের আধক্য ঘটে । ফলে 
অস্থি ও পেশীর অনুষ্থতাজানত এক প্রকার রোগ সৃষ্ট হয়। ইহাকে ভন রেকশলং- 
হাউসেন রোগ (৬০1০ 1২০5০111108 1)80561)5 ৫156856) বলে । 

থাইমাস: গ্রান্থাট (01)5085 18170) গ্রীবামূলে অবাশ্থিত। জন্ম হইতে যৌবন- 

কাল অবাঁধ এই গ্রার্থটি দেখা যায় ॥। যৌবনপ্রাপ্তিয় পর ধারে ধীরে উহার 'বিলহা 
ঘটে॥। সগ্তবত যৌবনে যৌবনগ্রাম্থর অন্তঃক্ষর়ণের জন্যই উহার বিলোপ হম্ন । থাইমাস 

গ্রীশ্থর একাট বাঁশন্ট হরমোন হইতেছে থাইমোক্লাইীসিন (0)5110019912)। উহার 

দ্বারা যৌবনলক্ষণগুলি দ্রুত পাঁরণাঁতি লাভ করে। ভ্রণাবস্থায় 'লিঙ্গভেদ একং যৌবনা- 
বন্ছার লক্ষণগুির বিকাশ আরগ্ত হয় এই থাইমাস গ্রাম্থর প্রভাবে । 

মাথার মধ্যে পিটুইটারি গ্রাণ্থর কাছেই আরও একটি ডিম্বাকত ক্ষুদ্র গ্রশ্থ আছে 
ইহাকে 1পানয়াল গ্রা্থ (10581 81919) বলে। এই গ্রাণ্থর কাজ সম্বন্ধে এখনও 

কোন শুষ্পন্ট ধারণা হয় নাই । তবে বাভন্ন অস্তঃক্ষরা গ্রাম্থর় ক্রিয়ার মধ্যে সাম্য রক্ষা 
করা ইহার একটি কাজ । 

অন্তঃক্ষরা গ্রান্থসমূহের পারস্পারক সম্পকণ ঃ প্রাতাটি অক্ঃক্ষরা গ্রাণ্থ রন্তের মধো 
তাহায় নিজ 'নিজ হরমোনের ক্ষরণ করিয়া পরিপাক ক্রিয়ায় একটি নার্দন্ট অংশ গ্রহণ 
কািয়া থাকে । এই কাজ করিবার সময় উহারা পরস্পর পরস্পয়ের উপর প্রভাব বিস্তার 
কাঁরয়া থাকে । এইভাবে তাহাদের নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পারিক সম্পক'" গাঁড়য়া 
উঠে। পটুইটাঁর হইতে নিঃসৃত যৌনগ্রাঞ্থ উত্তেজক হয়মোন যৌনগ্রম্থির কা কলাপ 
বাড়াইয়া দেয়। 'পিটুইট।র গ্রাণ্থ অপসারণ করিলে যৌনগ্রম্থির ক্রিয়া মন্দশভূ হয় । 
আবার যৌনগ্রাণ্থ হইতে উৎপন্ন হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থির কাধ“কলাপ কমাইয়া থাকে। 
থাই়য়েভ গ্রাশ্থর কারকলাপ 'পিটুইটা'রি গ্রীণ্থর হরমোন ছারা প্রভাবিত হয় এবং 
থাইরয়েড গ্রাণ্থ ও যৌনগ্রাণ্থসমূহ পরস্পরের উপর কাজ করিয়া থাকে । এইরূপে 
অন্তঃক্ষন্না গ্রান্থপমহের কাষকলাপ পরম্পরের উপর নিভরশাীল বাঁলয়া কোন একটি 
গ্রা্থ বিনষ্ট হইলে সঙ্কে সঙ্গে অন্যান্য গ্রষ্থসমূহের কার্ধকলাপও ব্যাহত হইবে এবং 
জখবদেহে এক জাঁটল বিশৃঙ্খলা দেখা 'দিবে। 



প্যারাথাইপ্নয়েড গ্রাণ্থ ১২৯ 

অস্তঃক্ষরা গ্রাণ্থসমহের করণ স্নায়তন্যের ছারা নিয়াপ্প্রত হয়, অস্তঃক্ষরা গ্রা্থগামণ 
কোনও স্নায়ূতন্ঘ উত্োজত হইলে এঁ অন্তঃক্ষরা গ্রম্থি হইতে আধিক হরমোন নিঃসৃত 
হয়। যেমন ভেগাস স্নায়ু উতেজিত হইলে রন ইনংম্যুলিনের ক্ষরণ বদ্ধ পার । 

হরমোনের ব্যবহারিক প্রয়োগ £ অন্যঃক্ষরা গ্রান্থ ও উহা হইতে নিঃসৃত বিভিন্ন 
হরমোনের ক্রিয়াকলাপ সম্যক:রুপে পয়ীক্ষা কারবার পর আজকাল উহা চিকিৎসা শাঙ্গে 
এবং অর্থনোতিক ক্ষেত্রে বিরাট পাঁয়বর্তন আনিয়াছে। থাইরয়েড গ্রাম্থ বা গলগ্রান্থনর 
নাক্ষয়তার জন্য সঞ্জাত কোন ব্যাঁধ এখন অনায়াসেই এ গ্রার্থচ্ণ সেবনে আরোগা 
করা যায়। যে সকল মেয়ে তাহাদের যৌন অন্ধের বথাযথ বৃদ্ধির অভাবে সন্তান ধারণে 
অক্ষম তাহাদের উপরে হরমোনের চিকিৎসায় ফল পাওয়া 'গিয়াছে। ইহা ছাড়া বৃদ্ধের 
দেহে নব-যৌবনের সৃন্টিও এই হয়মোন চিকৎসায় সম্ভবপর । 

আজকাল হরমোনের বাবহার অর্থনোতিক কারণেও করা হইতেছে । হরমোন 
প্রয়োগে পশুর আকাতি বড় কাঁরয়া উহাতে মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। 
ইহা ছাড়া মাংসে চার্বর পাঁরমাণ বৃদ্ধি করতেও হরমোনের ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
হাঁস এবং মুর ডিমের উন্নীত 'বিধানেও হরমোন প্রয়োগ কযা যায় । পশ.র গরভ্ধারণ 
ক্ষমতা, পালক ও পশমের বাদ্ধও হরমোন ঘায়া 'নয়শ্রিত করা যায়। দুদন্তি ষাঁড়ের 
বৌনগ্রীশ্থ অপসারণ করিলে উহা শান্ত ও অনুগত হইয়া পড়ে। তখন অনায়াসেই 
উহাকে কীষকাষে বাবহার করা যাইতে পারে। প্রাচঈন কালেও এই পদ্ধাত অবলম্বনে 
যাঁড় দ্বারা কীঁষকাধ করা হইত। 
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ক্য্সেক্র্টি জঅভ্যান্বশ্যন্ষ গ্রশ্ি 

(12556506191 2121)00181 0109109 ) 

আমাদের দেহে দূইপ্রকার গ্রচ্ি (81005 ) দেখিতে পাওয়া যায় । এক প্রকার 
্র্ি প্রণালণযুস্ত এবং এই সকল গ্রন্থির রস এই প্রণালণয় সাহায্যে নিজ নিজ ক্রিয়াস্ছানে 
নত হয়। লালাগ্রান্থ হইতে নিঃসৃত লালা মুখের মধ্যে লালাগ্রন্থির প্রণালপর সাহায্যে 
লইয়া যাওয়া হয়। অনুরূপভাবে অগ্লযাশয়ের রসও উহার প্রণালণর সাহায্যে অশ্বের 
মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে। সুতরাং লালাগ্রান্, অগ্ন্যাশয়ের গ্রা্ছ প্রণালীবন্ত গ্রাহ্থ। 
যকৃত, শ্তন ইত্যাদিও প্রণালীঘুন্ত। প্রণালশীবহণন গ্রান্ছর রস রসাসায় রন্তের মধ্যে 
পাঁরচালিত হয় । পিটুইটারি, থাইরয়েড ইত্যাদি এই জাতীয় গ্রন্থি। ইহাদের নিঃসৃত 
রসকে হরমোন বলে । প্রণালীবিহাঁন গ্রন্থি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে হরমোন অধ্যায়ে 
বলা হইয়াছে । 

এখানে যকত (1151) এবং প্লাহা (59159, ) এই দুইটি অত্যাবশ্যক গ্রদ্থি 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। যকৃতের ন্যায় প্লীহার অনুরূপ কোন প্রণালগ না 
থাকিলেও এই গ্রাণ্থ দেহের মধ্যে অনেক গুরুত্বপ্ণ“ কাজ করিয়া থাকে। 

হংাপশ্ড ও ফুসফুসের নীচে একটি পা ছারা আমাদের দেহগহ্বর দুইটি ভাগে 
বিভন্ত। উপরের অংশকে বক্ষ-গহ্বর (1)9:9০10 ০৪৬1) এবং নীচের অংশকে উদর 
গহবর (4১0৫9201081 ০০10) বলে। এই উদর-গহ্বরে উপরে ডান দিকে ঘকৎ এবং 
বামদিকে প্লীহা অবচ্ছিত। যকৃংই দেহের মধ্যে সবাপেক্ষা বড় গ্রদ্থি। যকৃৎ ও 
প্রীহার কার্ধাবলগ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

(১) রন্তসংক্রাস্ত কাধ্ধাবলশ £ ভ্রণাবন্থার প্রপহা এবং যকৃতে লোহত কণিকা 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিন এবং রস্তরসের ক্রাই- 
ব্রিনোজেন নামক প্রোটিন যকৃতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্লাহা ও যকৃতে পুরাতন ও 
1বকৃত রস্তকণিকার বিনাশ ঘটে এবং হিমোগ্লোবিন হইতে মস্ত লৌহ এই দুইটি গ্রাশ্থতেই 
সিত থাকে । উভয় গ্রাম্থতেই প্রচুর পাঁরমাণে রন্তু পারচালিত হয়। ফলে উহারা 
হংাপণ্ডকে আতরিস্ত রন্তের চাপ হইতে রক্ষা করে। প্লীহাতে জীবাণু ও বিষে 
প্রতিষেধক বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ষকৃতে প্রোথুদ্বিন বিরোধ? দ্ুব্য প্রস্তুত হয় । 
প্রগহা ছাঁকাঁনর মত রন্তকে ছাঁকয়া জীবাণু ও আঁনন্টকর বস্তুর হাত হইতে মুস্ত করে। 

(২) বিপাকঘাঁটত ক্রিয়া£ঃ খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজনাতীরন্ত প্রোটিন থাকিলে 
আতারম্ত প্রোটিন যকৃতে আ'সয়া ভায়া ইউরিক আসিড, ক্রিয়েটিন ইত্যাদি নাইক্রো- 
জেনঘটিত পদার্থে পাঁরণত হইয়া পাঁরশেষে মন্ত্রের সাঁহত বাহিয় হইয়া যায়। খাদ্যের 
গ্ররকোজ যকৃতে আসিয়া গ্লাইকোজেনে পারণত হইয়া সেখানে ভাঁবষ্যতের জন্য সশ্গিত 
থাকে । ইহা ছাড়া ষকৃতে স্নেহজাতায় পদাথ" হইতে কাধ"শান্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
যকৃতের চবিতে সর্বাপেক্ষা আঁধক পরিমাণ ভাইটামিন £ঞ” ও "ড" সম্টিত থাকে । 
খাদ্যের কেরোটন নামক পদাথ' হইতে দেহের মধ্যে ভাইটামিন “এ' উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
কেয়োটিনের এই পয়িবর্তন যকৃতেয় মধ্যেই সাধিত হইয়া থাকে। 



১৩৪ গৃহ-পাযিচালনা ও গৃহ-্শন্রুষা 

(৩) দেহ-রক্ষা-সংক্কান্ত কা $ রন্তপাতে, কাব'ন-মনঅক্মাইডের 'বিষক্তিয়ার বা অনা 
কোন কারণে বস্তে লোহত কাঁণিকার় অভাব হইলে প্রীহাই তাহার সণ্িত ভাণ্ডার হইতে 
প্রচুর পাঁরমাণে লোহিত কাঁণিকা রক্তন্রাতে পাঠাইয়া এ সংকটমৃহৃতে" দেহকে রক্ষা 
কারয়া থাকে । যকৃংও নানাভাবে দেহকে বিক্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা করে । অজখণ* 
প্রোটিন জাতীয় পদার্থ হইতে জীবাণু ছ্বারা অন্ত, ইশ্ডল, স্কেল, নল, 'ক্রিজল 
ইতাঁদ অপকারী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই সকল দ্রব্য রন্তরকে দুষিত করে। 
রম্তমধ্যান্থত এই সকল অপকারণ পদাথ যকৃতে সালাফউায়ক আসিড অথবা গ্রাই- 
কোরোনক আসিডের সাহায্যে নিদেষি হোৌঁগক পদার্থে পারণত হইয়া দেহকে এ 
সকল অপকারণ পদাথের 'বিষারুয়া হইতে রক্ষা করে। 

যকত ও প্রাহা এই দ-ইটি গ্রাম্থর মধ্যে কৃত স্বচ্ছ জণবন যাপনের জন্য অত্যাবশাক। 

প্রগহা কিন্তু যকৃতের ন্যায় অত্যাবশাক নয়, কারণ প্রীহাকে কাটিয়া দেহ হইতে উৎপাটিত 
কাঁরলেও দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে কোন অন্থবিধা হয় না। 



2. জন্য 

(756161)6) 

৫, ধায় উহার গঠন, আবিশদদিধ ও নায়ু-সগ্টাজন (/১:1--11১ 50200051619 
80000111155, ৬61)11191002) 

পৃথিবীর চাঁরাদকে একাঁট গ্যাসীয় আবরণ আছে । ই্হাকেই ঘলে বায়ুমস্ডল। 
পৃথিবীর আকষ'পী শান্তর প্রভাবে ইহা প2ধবাঁর সাঙ্গ লাগিয়া আছে এবং পৃথিবশছু 
বই বায়ু ধাহয়াছে ॥ মাছ যেমন লবদা জলে বিচরণ করে, আমরাও তেমান এই 
ধাররু-সমুদ্রে ভুবিয়া আছি । জাবন ধারণের সবশ্রেঠ উপাদান হইল বায়ু, কারণ। 
মানুষ খাদ্য এবং জল ব্যতশত ঘাঁদও বা কয়েক 'দিন বাচিয়া থাকিতে পায়ে, কিনতু যাল্স 
ধ্যতীত কয়েক মৃহর্তও বাঁচতে পায়ে না। বায়ু একট মিশ্র জড় পদথ*॥ ইছা 
'ভআমরা চোখে দেখি না বটে তযে অনুভব করিতে পার । বায়ুর কোন বণ 1কিংঘা 
'্াকীতি নাই এবং বিশঞ্ধ অবস্থায় ইহার কোন গম্ধও নাই। 

বায়র গঠন বা উপাদান £ বায়ু একাধক উপাদানে গাঠত। ঘায়ুর উপাদান- 
খ্বুলির মধ্যে অ'যজেন, নাইগ্রোজেন, কারন ভাই-অক্সাইড় ও জলীয় বাচ্পই প্রুধান। 
'আয়তন হিসাবে বায়ু সংগঠন নিমরপ 

আকিজেন শতকরা ২০৬০ ভাগ 
মাইট্োজেন ৪ ৭3০১৬ ৪, 
কারন ডাই-অজ্জাইড 89 ৭085, 
জলীয় বাপ ৯9 ৮৩৯ 
এতন্বাতীত বার়তে সামান্য পাঁরমাণে আন, ঞপটন, নিয়ন, জেনোন, হিলিযাজ 

প্রীতি কয়েকটি ননাক্কুয় গ্যাস 'সাশ্রত থাকে । পারিপাশ্বিক অবচ্ছান অনয্য়ণ 
ধায়তে আবার নানাপ্রকার গ্যাস, ধালকণা ও জাঁবাণ দেখা যায়। 

অক্সিেন £ আয়তন অন্যায়? বায়ুর প্র'য় ই অংশ হইল অব্জভন। 
বায়তে অংক্পজেনের উপস্থিত বিভিন্ন পরপক্ষর সাহায্য প্রমাণ করা বা । একি 

মোমবাতি জবালাইয়া বায়তে রাখিলে উহা ভহজতে জহালতে অবশেষে নিঃশেষ হইয়া 
যায় । বয়ুর আজ্ম'জেনের সহায্যেই এই দহনব্রিয়া সম্পন্ন হয়। বায়ুতে আনবেন 
না থাকিলে মেমবাতিট ভাতে পারিত না। এইরূপ যেকোন বন্তুর দহনই বান্গুতে 
ছকব্িজেনের উপান্থিত নিদেশ করে। 

অন্সিজেনের কাজ 8৪ আব্মজেনেন্স সাহায্যে আমাদের দহনা্য়া ও শ্বাসব্রিয়া চল । 
আমরা ঠাঙিদিন যে ভহালানণ খাদ্য গ্রহণ কাঁর, রস্তের সক্ষে তাহা দেহকোষে ন্ণত হয় 
'খআবং অ ঝজেন ফুসফুসে গিয়। পুস্তকের সংঙ্গ মেশে এবং দেহকোষে গিয়া এ খাদ্য ভবঙ্গায়। 
তারপর তাপ ও শান্ত উত্পাদন কারয়া অবার নিঃ*বাস-বায়র লহ্বে কাবন ডই-অফ্ইভ 
খ্যাসরূপে বাহির হইরা আসে। 

ন।ইঞ্জোজেন ৪ আল্পতন হিসাবে ঘান়ুর প্রায় 8 অংশ নাইগ্রোজেন দ্বারা গঠিত। 
ব্বাক্জেনের ন্যাপ ইহাও একপ্রকার গ্যাস মৌলিক পদার্থ । ইহার কোন ব৭+ গন্ধ 



১৩৬ গুহশ্পারচালনা ও গৃহশ্শহশ্রুষা 

বাস্থাদ নাই। বায়তে ইহার অবাস্থাত 'নয়ালাখত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায় । 
একটি আবদ্ধ পাত্রে কিছুটা পাইরোগ্যালেটের ক্ষারীয় দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া ঝাঁকাইলে এ 
বায়ুর আঁক্সজেন গ্যাস সম্পূর্ণরূপে এ দ্ুবণে দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পাত্রে 
নাইট্রোজেন গ্যাস পাঁড়য়া থাকিবে । নাইট্রোজেন গ্যাস দাহা নয় এবং ইহা দহনেও 
সাহাযা করে না। স্থুতরাং অবশিন্ট গ্যাসে একটি প্রজবলিত মোমবাতি রাখিলে উহা 
নাভিয়া যাইবে । তাছাড়া শুধু নাইট্রোজেন গ্যাসে ম্বাসপ্রদ্বাস ক্রিয়াও চলে না। 
এইজন্য এ গ্যাসে ইন্দঃর, বিড়াল ইত্যাদি কোন জাবস্ত প্রাণী ছাড়িয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে 
উহার মৃত্যু ঘাটিবে। 

নাইত্রোজেনের কাজ £ নাইট্রোজেন একটি 'নিক্িয় গ্যাস । বায়ুতে এই গ্যাসাঁট 
আঁঞ্জজেনের দহন ক্ষমতা মন্দভূত করে। বায়ুতে নাইট্রোজেন না থাকিলে আমাদের 
শরীর অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়া ষাইত। বায়ুর এই নাইট্রোজেন হইতে আমোনিয়া, 
নাইট্্রিক আযসড ও সার প্রস্তুত করা হয়। 

কার্বন ডাই-অক্স।ইড £ বায়ুতে কাবন ডাই-অক্সাইডের পাঁরমাণ সামান্যই প্রায় 
08 ভাগ । তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে ষে স্বচ্ছ চুনের জল একি বাটিতে করিয়া 
বায়ুতে খুলিয়া রাখিলে কিছুক্ষণ পরে এ চুনের জলের উপর একটি সাদা কঠিন পাতলা 
আবরণ পড়ে এবং স্বচ্ছ চুনের জল ঘোলা হইয়া যায়। বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড ছুনের 
জলের সাঁহত রাসায়ানক বিকয়ায় অন্রাব্য কালসিয়াম কাবোনেট গঠন করে। এই 
ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের জন্যই চুনের জল ঘোলা হয় এবং এ সাদা আবরণ গঠিত হয় । 

নানাভাবে বাক্নুতে কারন ডাই অক্সাইড সণ্চিত হয়। গাছপালা, কয়লা, পেট্রল ইত্যাদি 
বাভন্ন কাবন-ঘাঁটত যৌগ বায়ুতে পোড়াইলে কার্বন ডাই'অজ্সাইড গঠিত হয় । তাছাড়া 
আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে যে আক্সজেন গ্রহণ করি তাহা আমাদের দেহের মধ্যে খাদা-প্রব্য 

পোড়াইয়া কাবন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। আমরা নিঃ*বাসের সঙ্গে সেই কার্বন 
ডাই-অল্লাইড বায়্তে ত্যাগ কার । এইরপে বায়ুর কাবন ভাই-অক্মাইডও বৃদ্ধি পাইতে 

থাকে। বায়ুর কাবন ডাই-অক্সাইডের পাঁরমাণ একাট 'নাদিপ্ট মান্রা ছড়াইয়া গেলে 

উহা আমাদের জবনধারণের পরিপন্থঈ হয় । তবে সৌভাগ্য বিষয় এই যে জীবজন্তু 
বায়্তে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে গাছপালা ইত্যাদি উদ্ভিদ: সেই কার্বন 

ডাই-অক্সাইড হইতেই তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত করে। এইজন্য বায়ূতে কারন ডাই- 
অক্লাইডের মান্তা কখনই বিপজ্জনক অবস্থায় আসিতে পারে না। এইজন্য বাড়ির আশে" 
পাশে গাছপালা ইত্যাঁদ থাকা স্থাম্থ্যসম্মত। 

জলশয় বাচ্প £ বায়ূতে ইহার পারমাণ থাকা উচিত ১:৪০ ভাগ । এই জলীয় 
বাণ্পের জন্য বায়ু শতল থাকে । শঈতল বাক? মনোরম । কিন্তু বায়ুর আর্দ্রতা কিংবা 
উত্তাপ বাঁড়য়া যাওয়া দেহের পক্ষে ক্ষাতিকর। বায়ুর আদ্রতা বাড়িয়া গেলে আমাদের 

ঘাম শৃকাইতে চায় না। পরক্তু শুত্ক বয় আমাদের ত্বক শুকাইয়া দেয়, ফলে চামড়ার 

খড়ি উঠিতে থাকে এবং দেহ ফাঁটিতে শুরু করে। 
স্বাশ্থের পক্ষে কতটা বায়;র প্রয়োজন ; আমরা অনবরত প্রদ্বাসের সঙ্গে বিশ্ধ 

বায়ু গ্রহণ কাঁর এবং নিঃ*বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্মাইভ গ্যাস ত্যাগ করি। বান্গৃতে 

কান ডাই-অস্মাইডের পাঁরমাণ একটি নিদিষ্ট পীমা অতিক্রম করিলে *্বাসকম্ট হয় এবং 

দম আটকাইয়া আসে । পরাক্ষার সাহায্যে দেখা গিয়াছে ষে; নিংমবাসের সঙ্গে আমরা যে 



স্বাচ্ছা ১৯৩৭ 

কাব“ন ডাই-অল্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি তাহার পরিমাণ যদি প্রতি ঘনফুট বায়ে ০০০০২ 
ঘনফুটের আঁধক হয় তবে এরুপ বায়তে ম্বাসকন্ট হয়। সুতরাং ঘরের বায়ূতে 
নিঃবাসের কার্বন ডাই-অল্সাইডের পরিমাণ যাহাতে এই সংমা লগ্ঘন করিতে না পারে 
সেইজন্য ঘরে বিশহম্ধ বায়ু সণ্টালনের ব্যবন্থা থাকা গ্রয়োজন। এইজন্য প্রাত ঘণ্টায় 

ঘরে কতটুকু বিশুষ্ধ বায়ু সণ্চাঁলত করা প্রয়োজন তাহা রি -৪ এই সন্রটির সাহায্যে 
নয় করা যায়। 

৫স৮একজন প্রাত ঘণ্টায় যতটুকু কার্বন ডাই অল্সাইড নিঃ*বাসের সঙ্গে ত্যাগ করে। 
৮-্প্রতি ঘনফ বায়ূতে সবণাধিক ষে পাঁরমাণ কাব'ন ডাই-অক্মাইড সত হইলে 

*বাস-প্রবাসের কোন কষ্ট হয় না (০০০০২ ঘনফুট) । 
9. প্রত্যেক ব্যন্তর প্রাতি ঘস্টায় যত ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয় । 
প্রাত ঘণ্টায় বারুতে আমরা যে কতটুকু কাব“ন ডাই-অল্সাইড গ্যাস ত্যাগ কারি তাহা 

প্রধানতঃ আমাদের বয়সের উপর ভর করে। একটি শিশুয় তুলনায় একজন বয়স্ক 
লোক আধক কাবন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। সুতরাং উপাঁর-উত্ত সংকেত অনযায়শ 

| রি ল রা শিশু অপেক্ষা বয়স্ক ব্যান্তর বিশষ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বেশগ। একজন 

বয়স্ক ব্যাস্ত গড়পড়তা প্রাত ঘণ্টায় ০'৬ ঘনফুট কাবন ডাই-অক্মাইড গ্যাস উৎপন্থ বরে। 

সুতরাং রর -4 সত্ত্রানুযায়শ একজন বয়স্ক বান্তর জন্য প্রতি ঘণ্টায় নট »৮ ৩00৪ 

ঘনফুট বিশুদ্ধ বারুর প্রয়োজন হয় । একজন বয়স্ক ও স্স্থ ব্ান্তর বিশুদ্ধ বায়ুর 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া 'বিজ্ঞানগ দা-চৌমস্ত (139 01700011010) উপাঁর- 
উত্ত 'সিদ্ধাষ্থে উপনগত হন। 

স্ুঙ্থ অপেক্ষা অস্রস্ছ অবস্থায় বিশুণ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বাদ্ধি পায়। কারণ অস্ুপ্ছ 
অবস্থায় দেহের মেটাবাঁলজম বুদ্ধি পাইবার ফলে কার্বন ডাই-অক্মাইডের উৎপাদন বষ্ধি 
করে। নুতয়াং সুঙ্থ-অবস্থায় একজন ব্যান্তর ষতটুকু বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয় অসুষ্ছ 
অবস্থায় তাহার প্রয়োজনীয়তা কমপক্ষে $ অংশ বৃদ্ধি পায় । একজন সুস্থ ও বস্পস্ক 
বাস্তর যাঁদ প্রতি ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয় তবে এ লোক 

অন্ুস্থ হইলে তাহার কমপক্ষে ৩০০০-+-১০০০ ঘনফ:ট বা ৩৭৫০ ঘনফ,ট বিশম্ধ বাঞ্ুর 
৪ 

প্রয়োজন হয় । 
আমরা 'নিঃ্বাসের সক্কে যে কাবন ডাই-অক্লাইড ও জলীয় বাছ্প বায়তে ত্যাগ করি 

তাহাতে উহার গঠন 'নয়ালাখতপূপে পাঁরবাতত হয় £ 
বিশুদ্ধ বায় নিঃশ্বাস বায় 

আঁক্সজেন ২০'৬০ | ১৬৪০ 

কার্বন ডাই-অক্মাইড 0৪ ৪২৪ 
জেন ৭৭১৬ ৭৭১৬ 

. জলীয় বাষ্প 
জৈব পদাথ- | অঙ্গ বেশী 
উত্তাপ 
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ধায়তে আজ্মজেনের পারিমাণ কামিষা গেলে নিঃ*বাসের কন্ট দেখা দিতে পারে। 
নিঃম্বাসের গ্ধারা বায়:র ধে পাঁরবত'ন ঘটে তাহা এই £ 
(ক) নিঃশ্বাসের সাহত আমাদের দেহ হইতে প্রচুর জলা য় বাধ্প নির্গত হয়। 

জই্ভাবে বায়ুর আন্ুতা বাড়গ়া যায় বাঁলয়া তখন ত্বক্াীনঃস.ত ঘাম সহজে শুকাইত্ে 
চায় না। 

(খ) নিবাস বায়্ আবার উষ্ণ বালয়া বদ্ধ কক্ষে বায়ুর উফ্ণতা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। 
(গ) বম্ধচক্ষের বয় স্থির এবং উহাতে জল য় বাণ্পের পারমাণ বেশী বলিয়া বন্ধ 

হায়র স্টারণশলতা গুণ'ট মস্ত বায়ুর তুলনায় ঢের কম। 
(ঘ) উত্তপ্ত স্গালন পন বায়্তে বেশপক্ষণ বাঁসয়া থাঁবলে গরম বোধ হয় । শরায় 

ঘর্ান্ত হইয়া দ্রুত শারশীরক ও মানাসক অবসাদ আনে, অতিিস্ত ভাঁড়ে মান,ষ কখনও 
মহ্ছা যাইতে পারে। 

বায়র আবশ্বাদ্ধ (00010153) $ বায়ুর সাধারণ উপাদান ছাড়াও বায়ুতে 

নানারকম আবশহাদ্ধ ও দিত পদার্থ ঘুরিয়া বেড়ায় । বায়ু দুইটি উপায়ে অ+বশুক্ধ 
হয় & (১) জাবজন্তু হারা এবং (২) কল্প-কারথানা ও উনানের ধোঁয়া ছারা । 

জীবজন্তু দ্বারা 8 সকল জাবজকুই প্রবাসের সঙ্গে বায়, গ্রহণ করে এবং নিঃ*ধাসের 
লঙ্গে কাব'ন ডাই-অক্স ইড ত্যাগ করে । স্গৃতরাং নিঃমবাস-প্রথাঃসর ফলে বায়ুতে কাবন 
ড্রাই-অক্স ইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বায়ু দষিত হইয়া পড়ে। 

(৬) বায়ুর লবণপেক্ষা মারাত্মক আবশহাঞ্ধ রোগ-জশীবাণূ । এই রোগ-্জীবাণু 
নিঃ*্বাস-প্র“্বাস এবং রোগধর দেহ ও জামা-কাপড় হইতে বায়ুতে ছড়াইতে পারে। 

ফলকারখানা ও উলানের যোঁরা ঘ্বারা £ কলকারখানা হইতে নানাপ্রকার দষত গ্যাস 
ধারুতে ছড়াইয়া পড়ে । সাঙগফার ডাই-অক্সইড, সালাফউরেটেড হাইড্রোজেন, ক্লোরিন 
প্রীত দূষিত গ্যাস এইরংপে বায়্র সহিত মিশিয়া থাকে । তাছাড়া লোহ। তৈর্ীকর 
কারখানা হইতে কাঝন মনোক্স'ইড নামক একাট আত দ্ষিত গ্যাস বায়ুতে মিশে । 
আমরা বাড়ীতে প্রাতাদন যে উনান ভঙলাই তাহাতেও ধায় দূষিত হয়। বাঝন 
ভাই-লল্পাইড ও অন্যানা দাষত গ্যাস এই ধোঁরাতে থাকে। 

তাছ'ড়া গাছ-পালা, লতা-পাত৷ প্রভীতি পঠিয়াও বায় দ্দধিত হইতে পারে । 

্যা্ের উপর বিশুদ্ধ বাগ্সুর প্রভাব 

(১) ইহাতে আকসঙ্গেন প্রচুৰ পাঁরমাণে বজায় থাকে। আঁকুজেনের কাজ আমাদের 
দেহের জৰ।লানী খাদ্য দহন কারিয়া দেহে তাপ ও শস্তি জোগান। মুস্ক বায়ুর আক্পজেন 
আমাদের দেহে অভান্তরীণ ক্রিয়া সুষ্টুঠাবে চালিত কারয়া হজমশান্ত ও মেটাবালজম 

বাড়ার়। 
(২) তাছাড়া আবম্ধ স্থানের ধায় ষেমন শ্থির থাকে উদ্মন্ত স্থানের বারু তেমন 

স্থির থাকে না, সব্দাই প্রবাহিত হয় । এই প্রবাহমান বায়ুর প্রভাবে দেহের ঘাম বাচ্পে 

পাছুলত হয় এবং দেহ শীতল থাকে । এই সকল কারণে মস্ত বায়ুতে দেহ সতেজ ও 
স্ুচ্ছ এবং মন প্রফত্ল থাকে । 

হৃতরাং যাঁহ'লা সচরাচর মস্ত বায়ু সেবন করেন তাঁহায়া অপরের তুলনায় দশধ'জশীবন 
লাভের আঁধকারী হন। অবশ্য রুগ্ন দেহে কিংবা শীতকালে উপব্দস্ত বঙ্ পরিধান না 
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ফাঁরয়া মুস্তবায়্ সেবন করা উচিত নয়। তাহাতে হঠাং ঠাস্ডা লাগয়া সাদ" ইনফরয়েঙ্জা। 
[নি ওমোনিয়া ইত্যাদি রোগ হইতে পারে। 

বায়? সঞ্চ,লন (৬$০০0115092) 8 কোন চ্থান হইতে বদ্ধ বায়ুকে অপস।রিত করিয়া 
সৈই স্থানে বাহরের [বশযন্থ নে প্রবা1হত করাবে করাকে বলে বায়ু সণ্ালন । 

বায়; সণ্টালনের প্রয়োজনীয়তা £ (১) বায়ুর ডপাদান চ1রা6- আক্সজেন, কার্বন 
ডাই-অক্স।ইড নাইট্রোজেন ও জল ॥ ইহাদের মধ্যে বায়র আঁকজেনই আমলাদের দেহের 
পক্ষে সবণপেক্ষা হয়োজনপর1 

আমরা প্রন্ধান বায়ুর সঙ্গে অ'ক্পজেন গ্রহণ করিয়া বায়তে কাঝন ডাই-্তক্স ইন্ড 
ছাড়িয়া দিই । এই উপাদান!ট আম।দের দেহের পক্ষে ্তকর॥ ম্বাভাঁবক কারণে 
ঘায়তে পারামত পারমাণ কাঝ্ন থাকে ॥ [কু *বাস-প্রদবাসের ক্রিয়ার ফলে ডহা বাড়য়া 
গয়া বায়ুকে দুষিত করে। বদ্ধ কক্ষের বায়্তে বায় চলাচলের সুযোগ নাই ঝালল্লা 
কাঝন ডাই-মক্স।ইড অত্যন্ত বেশ উৎপন্ হয়। তাই এহরপ কক্ষে বেশখক্ষণ বাসয়া 
থাকলে শরীরে রলম্ত বোধ হয় এবং মাথা ধরা, ব। বাম ব মতাব ইত্য।দ দেখা দের। 

যাহারা বহুদিন বদ্ধ কক্ষে বাস করেন আক্স:জনের অভাবে তাহাদের কমক্ষমতা কাঁময়া 
যায় ॥। ক্ষ-ধামান্দা, রস্তাজপতা, চম'রোগ ইতাদি দেখা দেয়। বাসগৃহে যাহাতে 
আস: অভাব লা ঘটে এইক্ন্য বাং-সঞ্লন প্রয়োজন । 

(২) বায়র অন্যতম উপনদান হহল ভল। বায়তে জলের পারমাণ থাকা উচিত 
১:৪০ ভাগ । এই পারমাণ জল বায়ুকে শখতল রাখে । বায়:তে জলের মতা বঝাড়য়া 
[গিয়। বায়ুর আদ্ু'তা (08101105) বাড়তে পারে, আবার জলের মান্তা কাঁময়া গিয়া বায়ু 
উত্তপ্ত ও শ.্ক হইয়। উাঠতে পারে । তোমরা জান আমাদের দেহ হইতে সবনদা ঘাম 

[নঃসৃত হইতেছে । অদ্র' বায়ুর জল ধারণের ক্ষমতা নাই বল্িয়া বায়ু আর থাম 
শুৎ্কাইতে পারে না। বধার গুমোট দিনগুলিতে এইজন। আমাদর এত ব্ট হয়। 

ঘায়.ত আন্রতার পারমাণ বা'ডয়া যাওয়া ফের্প খারাপ সেইংপে আতীরস্ত শক ও 
উত্তপ্ত বায়: ভাল নয় । শুক বায়ু আমাদের তক: শুকাইয়। ফোলতে চায় । শশতকালে 
এমন কি গ্রত্নকালেও কখনও কখনও বায়ু আতরিস্ত শুক হংল্লা পাঁড়লে চামড়ায় খড়ি 

উঠতে থাকে এবং দেহ ফাটিতে শুরু বরে। 
নৈসাঁগক কারণে বায়,র আদ্রতা ও উত্তাপ বাড়ে । তাছাড়া £*বাস বায়ুর সঙ্গে 

অমরা বায়ুর জল*য় উপদদান বছুটা টানয়া লইয়া বায়,কে ডত্তঞ্ধ ও শুক করিয়া 
তুলি। বায়;-*ঞ%.লনের ব.বচ্ছা কিয়া আমা বাঃুুর তা তা ও উত্তাপ আংশকঙ।বে 
দূর কাঁরতে পার। 

(৩) ধায়: আয়েকভাবে আমাদের ক্ষাতি কারিতে পারে । বাহুতে জৈব ধলিব পা, 

রোগজখখাণু প্রভৃতি মিশ্রত হইয়া বায়ু দূষিত হইতে পারে । তারপর এ দ বত বায়ু 
গ্রহণ কাঁরয়া আমবাও রোগাক্রস্ত হইতে পারি । এই ক্ষেত্রেও বাহুকে যাঁদ সপ্য, লিত 
করা যায় তবে জশবাণ্নগাঁহত দাঁধত বায়ু দর হইয়া গিয়া বন্ধ বায়? উহার হান 
দখল কারতে পারে। 

'উপরোন্ত তনাঁউ কারণে বারু-সগ্গালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়-- 
(১) বায়ৃতে প্রয়োজনীয় আাঝ্স*জনের মান্তা বজায় রাখবার জন্য; 
(২ বায়ুর উফতা ও আর্তা দূ কারবার জন্য 
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(৩) বায্ুকে জীবাণুমুক্ত রাখবার জন্য। এক কথায় বায়ুকে বিশুদ্ধ করাই 

বারহ-সগ্ালনের উদ্দেশ্য । 

প্রাকাতিক উপায়ে বায়-সণ্গালনের মূলনীতি £ 

স্বাভাবকভাবে যে বায়্-সঞ্চালন হয় তাহাকে বলে প্রাকৃতিক বায়্-সপ্ঠালন। 

কর়েকটি প্রাকীতিক উপায়ের ছারা উহা নিয়শ্বিত হয় £ 

(১ বাহ্পীর সংগশ্রণ £ বায়ু কতকগুলি বাম্প বা গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত। 

বাম্পধয় পদাথেক় ধর্ম এই যে অপরটির সংশ্রবে আসিবামান্্ পরস্পরের সক্ষে মাশতে 

চায় এবং যতক্ষণ না বাণ্পগৃল সমভাবে মশ্রিত হয় ততক্ষণ এই সংমিশ্রণ ক্রিয়া চলিতে 

থাকে। ঘরের কোণে একটি ধূপকাঠি অঞালাইয়া দেখিও যে অপর কোণ হইতেও সেই 

গন্ধ পাওয়া যাইতেছে । বায়ুর সংমশ্রণ ধম" আছে বালাই ইহা সম্ভব এবং এই 

ধর্মবশে ঘরের দুষিত বায় বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে মিশিতে চায় । 

(২) বায়মণ্ডলে উত্তাপের তারতম্য £ বায়ুমণ্ডলের সকল চ্থান সমান উত্তপ 

থাকে না। বায় উত্তপ্ত হইলে হাল্কা ও বিচ্তৃত হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং 

চাদীরাদিককার ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া তাহার স্থান দখল করে। 

প্রাকৃতিক উপায়ে বান-স্টালন ও বায়;-বিশোধন £ বার়ুমণ্ডলী অনবরত দুঁঘিত 

হুই্য্লা বিবিধ প্রাকতিক উপায়ে বিশোধিত হইতে থাকে । 

(১) সর্ধালোক £ সংষরঠ্মির জীবাণু নষ্ট কারবার ক্ষমতা আছে এবং সযের 

প্রখর তাপে বায়ুর আদ্রতা ও দুগন্ধ দূষ হয় । তাছাড়া সর্ষের উত্তাপে বায়? উত্তপ্ত 

হইলে হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া সেই স্থান 

পূর্ণ কয়ে। 

(২) গাছপালা £ গাছপালাও বারুাবশোধনে সাহায্য করে। গাছপালা বায় 

হইতে কার্বন ডাই-অক্মাইড টানিয়া লইয়া আব্সিজেন ছায়া দেয় । 

(৩) বৃষ্টিঃ বৃন্টিপাতের ফলে বায়হুশ্থিত জীবাণহ এবং অন্যান্য ভাসমান পদাথ 
ধূইয়া যায় এবং বায় বিশহষ্ধ হয় । 

৪) ঝড় £ বেগবান বায়ুপ্রবাহের ছারা বায়ু সন্গালত হইলে দুষিত বায়? তাঁড়িত 

হয় এবং 'িশুপ্ধ বায় সেই স্থান পূর্ণ করে। ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত হইলে বায়তে 

'ওজোনের” (০2০০) পাঁরমাণ বাড়য়া ধায়। এই ওজোন দেহের পক্ষে 

শেষ উপকার । 

গৃহে প্রাকৃতিক উপায়ে বায়;-সপ্সালনের ব্যবচ্ছা £ 

(১ প্রাকীতিক উপায়ে বায়; চলাচলের ব্যবস্থা কাঁরতে হইলে সর্বদা বাসগৃহেন্ 

প্রতোক কক্ষে প্রশন্ত এবং রূজ; রূজ; জানালা রাখবে যাহাতে বাহরের বায়? একদিক 

হইতে প্রবেণ করিয়া অপর 'দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পায়ে। 



স্বান্ছ) ৯৪১৯ 

(২) শ্বাসপ্রশ্বাসেয় ঘায়া গৃহের বায়? সব্দা উত্তপ্ত হয়। বায়ু উত্তপ্ত হইলে 
হালকা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় । গৃহে বায়? চলাচলের পথ সুগম কারবার জন্য কক্ষের 

উপ্পারিভাগে । সর্বদা ' ঘুলঘযাল ৃ্ 

[0৮606119001 ) রাখবে । শীতের 

'রান্ে দয়জা-জানাল। বন্ধ থাকলেও 
এই ঘুলঘুলি.দয়া অনায়াসে গৃহের 

' উত্তপ্ত বায়ু বাঁহর হইয়া যাইতে 
পারে। 

(৩) বান্নু 'বিশোধনের জন্য 
গৃহের চারপাশে কিছু গাছপালা এ 
লাগাইবে। ভোস্টলেটর 

কৃন্িম উপায়ে বায়ু-সণ্গালন (4১1015019] $61061180100 ) £ যেখানে প্রাকৃতিক 
বাস্ু-সণ্টালন সম্ভব হয় না সেখানে কুন্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয় । জনবহুল 
চ্ছানে, কলকারখানা ও খাঁন অগ্ুলে সদাই কৃন্িম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনেয় জন্য 'তিনাঁট 
উপায় গ্রহণ করা যায় £- 

(১) প্রেনাম পদ্ধাত (7১15002) 5556610) £ এই পধ্ধাততে বাহিরের বিশ্ধ 

বায় ঘরে প্রেরণ করা যায় । 
(২) ভ্যাকুয়াম পদ্ধাত (৮৪০৮7 95161) £ বায়ু আকষ'ণকারণ পাখা ছারা 

কক্ষের বার়্কে আকৃষ্ট কাঁরয়া বাহিরে পাঠান হয় । 
(৩) সমন্বয় পদ্যাতি (9219০৩ 5556000) £ উপরোস্ত দুইটি পদ্ধাতি একসঙ্গে 

কাজ করে । বৈদযাতিক পাখার ছারা এই কাজটি অনাঁ্ঠিত হয়। 



ভকরুশ ২ ইহা শত শ্ভি অআহ্িুগল্হে এলহ, 

জ্ক্শ ন্বি্পোশন্ন 

(৬/2151--10 5০০1০৫৩) 7011001) 900 00115090101) 

জদঃ জল আগাদর জখবন'বরৃপ ॥ খাদা না খাইয়াও আমরা কয়েক দিন 
বাঁচয়া থাকিতে পার কিন্তু জলপান বাতখত দ.ই এঙখদনেরু বেশ বাঁচা যায় না। ইহার 
কারণ দেহের রাসায়ানক সংগঠৰ এইরুপ ষে প্রাতি মৃহূতে" দেহ জল চায়। আর এই 

জল সরবরাহ কাঁরতে না পারলে মানুষ বাঁচে না। জখবনধারণের জন্য নিম্ন'লাখত 
কারণে আমাদের জঙ্গপান কার:ত হয় £ 

(১) প্রথমতঃ, আমাদের দেহের এক-তৃতীয়াংশ জল ছারা গঠিত। আচ্ছমভ্জা গু. 
পস্তের উপাদানে জল রাহয়াছে এবং দেহের প্রাতাট জাীবকোষ জঙ্দ্বারা গঠত । ঘাম, 
মলমূত্র ও নিঃ*বাস-প্রত্বাসের মধ্য দিয়া আমাদের দেহ হইতে জল গত হইতেছে 
ধাঁলিয়া প্রাত মহত" আমাদের দেহের কয়েক লক্ষ জীবকোষ (০০1) মরিয়া যাইতেছে। 
উহা'দর গ্থা€ন আবার কয়েক লক্ষ জীবকোষ সবন্ট হইতেছে । জল পান নাকাঁরলে এই 
পতুন জখবকোষ স্ত হইতে পারত না। এই জন্যই বলিয়াছি ষে দেহ প্রাত মৃহূে' 
জল চায়। 

(২) যতক্ষণ খাবা কঠিন আকারে থাকে ততক্ষণ পযাস্ত উহা দেহ পুষ্টির কাজে 
লাগে না। জন খাদ্যকে তরল কাঁরয়া প্5 জখবকোধে পে ছৈইয়া খ্যে। 

(৩) জলের জন্য দেহ যেমন খাদা গ্রহণ কাঁরতে পারে তেমান জঙল্গের সাহায্যে 

সমন্ঞ বক্র পদাথ' দেহ হইতে 1নহকাশত হয়। বড়র নদ'মার় যেমন জল ঢ'লয়া দিলে 
সমস্ত ময়লা এ নদণনা 'দিহা চলিয়া যায় তেমান [নিয়'মত জঅলপানের ছারা দেহের সমঙ্ক 
ময়লা মলমনত্রের আকারে বাহির হইয়া যায়। 

(8 জলের অপর গণ এই যে উহা তামাদর দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেহকে 
গদতল রাখে । আমাদের দেহ একটি সাঁচ্ছছু (7৯910905) মাটির পাশ্রের মত। তোমরা 
হয়ত দোখিয়।ছ লচ্ছিদ্র পাতে জল রাখলে জল চুয়াইয়া চুংাইয়া ব।হর হইয়া ম।টির 
পান্লুটকে ভিজা রাখে । ফল ভিতরকার জল ঠাডা থাকে। দেহ হইতে অনর্পভাবে 
ঘামের আকারে জল নিগণত হইয়া দেহ ঠা'ডা রাখে। 

জল নিশ'মন £ দেহ হইতে চ।গিটি পথে জল নিগ'ত হয় £ 
(১) ঘাঃবর মাজাবে ত্বক (51611) হইতে 
(২ নি*বাপ-প্র্বাসের ভিতর দিয়া ফসফস হইতে ; 

(৩) মত্রের আচারে বক (10016 ) হইতে ঃ 
(8) মর ( ০৯০7১ ) আকারে ॥ 
এইভা:ব প্রাতণ্দন জলের যে অপচয় হইতেছে জলপান কাঁরয়া আমরা সেই ক্ষাতি 

পুরণ করিয়া খক। প্রকাত আপনা হইতে তৃফার ব্যবস্থা কারিয়া দিয়া এই জলপানের 
কথ্য মরণ করাইয়া দেয়। 



ভ্ুর্লেক্ল শ্রার্ডিষ্ছান্ম 
(5০8165 01 ৬/9151) 

জলের উৎসকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ কাঁরিতে পারি £ 
১। বণ্টির জল । 
২। ভূপন্ঠন্থ জল £ সমদূদ্র, হাদ, নদ, দশীঘ, পুজ্করিণাী, ডোবা ইত্যাদির জল । 
৩। ভূগভপ্ছ জল £ প্রস্রবণ, কুপ ও নলকুপ। 
(৯) বৃষ্টির জল £ ভুপত্ঠস্থ জলরাণ বা্পাকারে আকাশে উতিত হইয়া মেঘের 

স.ষ্টিকরে। এ মেঘ ঘনশভুত হইলে বৃষ্টি হয় । প্রথম অবস্থায় বায়ুমণ্ডলীর ভাসমান 
ধূীলকণা, বাম্প ইত্যাদি জলের সঙ্গে 'মাশ্রত থাকে ॥। কিন্তু এক পশলা বৃটর পর যে 
জল সংগ্রহ করা হয় তাহা মদ? ও বিশুদ্ধ ॥। উহাতে কোন প্রকার রোগ্রজশবাণু থাকে 
না। এই জল আত স্রঙ্বাদু পানীয় । 

(২) ভূ-পন্ঠন্ছ জল £ (ক) সমদদ্রঃ পৃথিবীর তিন চতুথ৭ংশ সমুদ্র বারা বোণ্টিত 
এবং সমদ্রই আমাদের জলের প্রধান উৎস, কিন্তু সমূদ্রের জলে ধাতব লবণ খুব বেশ 
পাঁরগাণে থাকে বলিয়া পানের অযোগ্য । সমূদ্ু-তীরবতশ দেশগুলিতে পানের জনা 

ৃ বৃষ্টির জন চুয়াই: গর্ভে গ্রবেশ কর্ন | 
” পি ৬১৪ 25558285555 

৮55 ওয়াটার টেবল (7) 

ওয়াটার টেবল 

পৃথক: বন্দোবন্ভ করিতে হয় এবং সমহদ্রুগামী জাহাজগুলিতে সবর্দা পানশয় জল 
রাখিতে হয়। 

(খ) নদী ঃ পর্বতের তুষার গাঁলয়া নদীর সৃষ্টি হয় ॥ নদীর জলে দেহোপযোগন 
নানাবিধ খানজ লবণ থাকে । উৎসের নিকটে নদীয় জল 'বিশুগ্ধ এবং পানের যোগ্য 

গৃহ-পাঁর, 110 



১৪৪ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শহশ্রুযা 

থাকে। কিন্তু সমতলভুূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় উহাতে নানাবিধ আবর্জনা 
মিশিতে থাকে এবং ক্রমশ: পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে । আমাদের দেশে নদীর জলই 
পাঁরন্রুত হইয়া বড় বড় শহরগালপতে সরবরাহ হয় । 

(গ) পন্করিণণ £ ভূগ্রভের অভ্যন্তরে জল স্টিত থাকে এবং প:ক্কারণগ কাটিয়া 
সেই জল পাই। প্রখর গ্রীহ্মে জল বাম্পীভূত হইবার ফলে পুদ্করিণণ যখন শহকাইয়া 
যায় তখন বষণর জল পাইয়াই উহারা আবার ভ'রিয়া ওঠে। 

পুৎ্কারণশর জলে মাটির তলার নানাবিধ খানজ লবণ 'মাশ্রত থাকে, তবে এই 
খাঁনজ লবণ আমাদের স্বাচ্ছের প্রাতকুল নয় । কিন্তু মান ও পশহপক্ষী নানাভাবে 
পুকুরের জল দুষিত করিয়া পানের অযোগা কারয়া তোলে । 

(৩) ভূগভন্ছে জল (97000 ৮৪651) £ জলের অপর উৎস হইতেছে ভুগভশ্ম 
জল। যে ভূমির উপরে আমরা দাঁড়াইয়া আছি তাহার বেশ কিছুটা নখচে বৃষ্টির জল 
অপ্রবেশ্য স্তরে জমা হইয্না আছে। ভূগভে“ এইভাবে জল সণ্চিত আছে বাঁলয়াই পুদ্কারণণী, 
[কংবা কুপ খনন করিয়া আমরা জল পাই। মাটির তলার স্চত জলের উপরের 
সমতলকে (1551) */81০1 ৪৮15 আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। 

বৃষ্টির জলের যে অংশ ভূগ্রভে” প্রবেশ কাঁরয়াছে তাহারই কিছুটা আবার বাল, 

মাটি ও কাঁকরের স্তর ভেদ কারয়া অনবরত ভূমির উপরে চুয়াইয়া চুয়াইয়া উঠিয়া 
আসিতেছে এবং বাম্পীভূত হইয়া বায়জ্ঞরে মাশতেছে। জলের এইর্প চুয়াইবার 
ক্ষমতাকে বলে কৈঁশক ক্রিয়া (০9011119 ৪০(1০)। গ্রীঘ্মকালে জল অধিক পারমাণে 

বাচ্পীভুত হয় বলিয়া %৪€5 0৪1৩ অনেক নীচে নামিয়া ঘায়। বর্ধাকালে আবার 

»/৪6০91 2015 অনেক উপরে উঠয়া আসে । একট কুপের দিকে চাহিয়া দোঁখলেই ইহা 

বুঝিতে পারিবে। 

কুপ (৮০61) 8 দুই শ্রেণীর--অগভীর ও গভীর! অগ্ভর কুপ ৪1৩7 0৪৮1 
পর্যন্ত পেশছায়। পরস্তু গভীর কুপ ৮৪161 291৩ ছাড়াইয়া আরও অনেক নীচে 
গলয়া যায় । গভার কুপের জল সাধারণতঃ সুস্বাদ্ ও পানের 
উপযুস্ত কিন্তু অগভট্র কুপের জলে ময়লা ও রোগঞ্জীবাণু মিশ্রিত 
থাকে। প্রন্রবণের জলে দ্রবীভূত ধাতব লবণ ও গ্যাস অনেক সময় 
'ঝভিন্ন রোগ নিবারণ কাঁরতে সাহায্য করে। 

নলকুপ (19০ ৬০11) £ নলকুপও কুপের মতই গভশর ও 
অগভশর হইতে পারে। গ্রভবর নলকুপের জল যেমন পানের পক্ষে 

নিরাপদ অগভশর নল্কুপের জল তেমন নিরাপদ নয়। 
প্রশ্রবণ (31108) £ জলে সর্বদাই অকপজেন, নাইট্রোজেন 

ইত্যাদি 'বাভন্ন প্রকারের গ্যাস সামানা পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। 
ভুগভ-্থ জলে প্রাকীতক কারণে কোন কোন সময় এই দ্রবীভূত 
গ্যাসের পারমাণ বৃদ্ধি পায়॥ গ্যাসের চাপ বুদ্ধি পাইবার ফলে 
ই জল কখনও কখনও ঝঞ্ননার আকারে ম।টি ফ্যাঁড়য়া বাহির হয় । 



জলের প্রার্থিচ্থান ১৪৫ 

জলের দোষ 

২-আয়তন হাইদ্রোজেন এবং ১-আয়তন আক্সিজেনের মিশ্রণে জল উৎপন হয়। 

[বশষ্ধ জল গ্বাদহীন, বর্ণহীীন ও গম্ধহশীন । জলের সঙ্গে অন্যান বিজাতপয় পদার্থ 
মাশয়া জলে আবিলতা (100105) সৃষ্টি করে এবং কখনও বা উহাকে সম্পৃণ' দূষিত 
(১০11865) এবং পানের অযোগ্য করিয়া ফেলে । 

জলের আধিলতা (12100110159 1 %12161) £ জলে দুই শ্রেণীর আবিলতা দেখা 

যায়--(১) ভাসমান বা দৃশ্যমান এবং (২) দুবীভূত অর্থাৎ যাহা খাল চোখে দেখা 

ঘায় না। 

(১) ভানমান বা! দৃশ্যমান পদার্থ ঃ$ বালি, কাদা, খড়কুটা, শৈবাল ইত্যাঁদ কতক- 

গুল পদার্থ চোখে দেখা বায় এবং উহারা জলের সঙ্গে মীশয়া জলকে আ'বল কারয়া 

তোলে । মারাত্মক না হইলেও উহায়া 'বিপজ্জনক, কারণ জলের সঙ্গে এইসব পদাথ' 

পেটে গেলে আমাদের অসুখ কারিতে পারে। 

(২) দ্রবীভূত বা অদৃশ্য পদার্থ ঃ কতকগুলি পদাথ আবার এমনভাবে জলের 
সঙ্গে 'মিশিয়া থাকে যে উহাদেয় আমরা চোখে দোথিতে পাই না। ইহারা দুই শ্রেণীর £ 

(ক) গ্যাস £ অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্মাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, আমোনিয়া 
ইত্যাদি গ্যাস জলে দ্ুবীভুত হইয়া থাকে । বায়ু হইতে জল এইসব গ্যাস ণনজের মধো 
টাঁনম্লা লয় ।+ 

(খ; ধাতব লবণ £ ধাতব লবণের মধ্যে কাযালাপিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহের 
ক্লোরাইড, সালফেট ও বাইকারবোনেট জলে আঁধক পারমাণে দ্রবীভূত থাকে । তাছাড়া 

সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইতাদি অন্যান্য ধাতব লবণও সামান্য পাঁরমাণ দেখা যায় । 

এই সকল লবণের প্রকীতি ভেদে জলকে খরজল ও মদজল দুই ভাগে বিভভ্ত করা হয়। 

দূষিত জল (8১০118(5৫ ৮8657) £ টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি রোগের 

আশীবাণু (98 ০15118 ) জলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে! উহারা আমাদের পেটে গিয়া 

আমাদের দেহে এ সমস্ত ব্যাধির বিস্তার করে। দত জল 'বাঁলতে এইরূপ জশবাণু- 
'মাশ্রত জলকেই বোঝায় । দ্ষিত জল সাক্ষাংভাবে মারাত্মক । 

জল দীধত হয় তিনভাবে--(১) প্রধানতঃ মানুষের ছারা । মানহষ জলের ধারে 
বাসনা বামন মাজে, মূখ ধোয়, স্নান করে, শোচাদি ক্রিয়া করে, গরু-মহিষ গ্নান 

* সংধারণতঃ বায়তে সালফার ডাই-অক্স ইড ও আমোনিয়া গঠাস থাকে না। কিন্তু কলকারখানার 
নিকটযতণঁ জলাশয়ের জলে এ সকল গ্যাস দ্রবীভূত থাকতে পারে । পশুপাখণর ম.তদেহ ও 
গুছপানা প15য়াও জলে বিধান্ত মাশ” গ্যাস সৃষ্টি হইতে পারে । 



১৪৬ গৃহ-পারচালনা ও গহ-্শনশ্রুষা 

করায় রাস্তা ধোয়া জল কখনও বা বাড়ির পায়খানার জল জলাশয়ে আসতে দেয়। মৃত 

জাীবজস্তুর শব ফেলে, কখনও বা রোগীর কাঁথা-্ক।পড় কাচে, এইভাবে এক-মানৃষের 

দেহাশ্রয় জীবাণুরা জলের মাধ্যমে অন্যের দেহে সংক্তামত হয় ও রোগ ছড়ায় ॥ 

(২) পশপক্ষণর ছারা £ পশপক্ষীর ছবারাও জল দিত হয় ॥ উহায়া ষখন 

জলের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করে, ম:ুখে করিয়া নানা আবজনা, ভুন্তদ্ববা, গলিত শবদেহ 
ইত্যাঁদ ফেলে তখন জল দূষিত হয় । 

(৩) গাছপালা ছারা £ গ্রাছপালা পচিয়া জলে দ;ষিত গ্যাসের সৃষ্টি হয় । তাছাড়া 

জলাশয়ের নিকটে গাছপালা থাকিলে উহাদের পাতা জলে পড়ে এবং উহা পিয়া জল 

দবিত করে। 



ভুত ব্রিশ্পোধন্ 

(১0170990101) 01 ৯2151) 

ঘযিত জল পানের অযোগা । তবে আমরা যে শূধ্ পানের জন্য বিশুষ্ধ জল চাই 

তাহা নহে, পরস্তু ওধধাদি প্রস্তুতির জনা এবং রসায়নাগারে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরণক্ষা 

চালাইবার জন্যও [বশুম্ধ জলের প্রয়োজনণয়তা আছে । তাছাড়া কোন কোন জলে 

সাবান গ্লিলে ভাল ফেনা হয়না। ফলেএ জলে কাপড়-চোপড় ভাল পারক্কানর 

হয় না। বস্মাদ পার্করণের জন্যও তাই জল বিশোধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। 

আমরা সচরাচর নিম্নলিখিত কারণে বিশ্ধে জল চাই $ 

(১) রন্ধন ও পানে জন্য - 

(২) ওষধা!দ প্রদ্তুতির ও রসায়নাগারে বাবহারের জন্য ; 

(৩) বন্্াদি পার্করণের জন্য ; 

(8) বয়লারে (9০0:161) ব্যবহারের জনা । 

(১) রম্ধন ও পানের জন্য জল [শোধন £ জলের মধ্যে কতকগুলি ধাতব লবণ 

দ্রবীভূত থাকে । ধাতব লবণগুলির মধ্যে লৌহ, ক্যালসিয়াম ও মাগনেসিয়াম দেহ 
গঠনের পক্ষে অত্যাবশাক । পানীয় জলের সক্কে এগুলি আমাদের পেটে গেলে 

উপকারই হয়। আুতয়াং পানীয় জল বিশোধনের সময় এগ্ীল অপসারিত করার 

প্রয়োজন নাই । তবে এ সকল ধাতব লবণ আতীরম্ত মাত্রায় দ্রুবীভূত থাকিলে উহাতে 

কোণ্ঠবঞ্ধতা রোগের সৃণ্টি হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় জল ফটাইয়া লইলে 

আঁতীয়ন্ত ধাতব লবণ নখচে পাড়িয়া ঘার। তারপর এঁ ফুটানো জল ছাকিয়া খাওয়া 

যাইতে পারে। 

ধাতব লবণ ব্যতশত জল বায়ু হইতে কতকগল গ্যাসও টানিয়া লয় । এই সকল 

গ্যাসের মধো কারন ডাই*অক্সাইড একটি উল্লেখযোগ্য গ্যাস। ইহা খাদ্যন্রব্য হজমে 
বিশেষ সাহাধ্য করে। বদহজম হইলে আমরা বাজার হইতে যে সোডা ওয়াটার কিনিয়া 
থাই তাহা কাবন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়া আর কিছু লয়। তবে জলে যে সবল 
গ্যাস ছুবীভূত থাকে তাহা সমন্ভই যে দেহের পক্ষে উপকারী-তাহা নয়। কোন কোন 

শিজ্পাঞ্চলের জলে চা2 ইত্যাদি বিষাস্ত গ্যাস দ্রবীভূত থাকতে পারে। তাছাড়া নদ+, 

পুকুর এবং কূপের জলে গাছপালা ও জীব্জন্তুর মতদেহ পঁচিয্না বিধাস্ত গ্যাস সূন্টি 

ছইতে পারে। এ সকল বিষাস্ত গ্যাস জলে দ্রবীভূত থাকিলে উহা অবশ্যই পানীয় জল 
হইতে অপসারণ করিতে হইবে। | 



১৪৮ গৃহ-পারিচালনা ও গূহ-শহশ্রুষা 

এতম্থাতীঁত জলে আবার বালি, কাদা, খড়কুটা প্রভাতি কতকগুলি ভাসমান পদার্থ 
থাকে। এগুলি উদরস্থ হইলে আমাদের অসুখ করিতে পায়ে । তবে প্রকৃত দূষিত 
জল বলিতে বুঝায় 'বাভন্ব রোগজাীবাণুমিশ্রত জল । এইসব জশবাণ্গূলি আমাদের 

পেটে গেলে কলেরা, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি নানারকম পেটের পণড়া জন্মায় । 

সকল ভাসমান পদার্থ, বিষাস্ত গ্যাস ও য়োগজশবাণু সম্পূঞ্ণরপে জল হইতে 

অপসারিত করাই পানীয় জল প্রস্তর মল উদ্দেশ্য । নিয়ে পানণয় জল প্রস্তুতির 
কয়েকটি পদ্ধাত বণ“না করা হইতেছে £ 

প্রাচগন পদ্ধতি £ 

িতান (99010077800) £ থিতাইতে পারলে জলের অধিকাংশ ভাসমান 
1 নগচে পাড়য়া যায়। রোদ্রে থিতান জলে রোগজশবাণুও কম থাকে । জঙ্গে 

সামান্য ফটাঁকার সিশাইয়া দিলে জলের 
ময়লা খুব তাড়াতাড়ি 'থতাইয়া যায়। 
তান জল দোঁখতে প্বচ্ছ 'কিন্তু উহাতে 
রোগজশীবাণ্গলি থাকিয়া যায় বলিয়া 
উহা পানের অযোগ্য । 

ছাকন (111651102 )$ ঘড়া বা 

কলস 'ফিলটার £ আমাদের দেশে রা 
পল্লাগ্রামে চাঁরিটি ঘড়া কিংবা কলসের € টং ী এপ- -কাঠিকছাল। 
সাহাযো জল ছাঁকার পম্ধাত প্রচালত নী 
আছে। 

একট কাঠের মণ্চ তৈয়ারখ করিয়া 
তাহাতে উপধয্ণপার চারটি ঘড়া কিংবা 
কলসী সাজান হয়। উহাদের প্রথম 
তিনটির তলায় ছিদ্র থাকে এবং তাহাতে 
পাট [কিংবা খড়ের পাঁলতা লাগান 
থাকে । দ্বিতীয় খড়াটতে কয়লা থাকে 
এবং তৃতী প্নাটির উপরে বালকণা এবং 
নীচে নুড়ি সাজান থাকে । প্রথম 
ঘড়াঁটিতে জল ঢালিলে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় ঘড়ার মধ্য দিয়া জল চুয়াইয়া 
চুয়াইয্লা সবসেয়ে নীচের ঘড়াটিতে জমা হয় । এই ভাবে ছাঁকা জল দেখিতে খুব স্বচ্ছ 
িশ্তু সম্পৃণ নিরাপদ নয় | 

ফুটান (80411716 7£ আমাদের দেশে ফুটাইয়া জল বিশোধনের রীতি প্রচলিত 
আছে। অন্ততঃ বিশ মিনিট ধাঁরয়া জল ফুটাইলে জলে প্রায় সমস্ত জীবাণ? মারয়া 

যায়। তাছাড়া অতি'রিস্ত ধাতব লবণ 'থিতাইয়া পড়ে এবং দ্রবীভূত গ্যাস বাম্পাকারে 

শ্রপরিগ্রত জন্গ 



জল 'বশোধন ১৪৯ 

বাহর হইয়া যায় । এইজন্য গৃছে পানীয় জল প্রন্তীতর ইহা একটি উল্লেখযোগা 

পদ্ধাত। 

আধ্নিক পদ্ধাত £ প্রথমে পাম্পের সাহায্য নদী হইতে জল তুলিয়া আনিয়া 
বৃহধ জলাধারে থিতাইতে দেওয়া হয় । এই জলাধারে ফটকিরি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। 

এখানে জল থিতাইবার ফলে জলের সমস্ত ভাসমান ময়লা নীচে পাঁড়য়া যায় । তারপর 

এঁ জল 'ফিলটার বেডে পাঠান হয়। ফল্টার-বেডগ্ীল চারিপাশ কধাকুটে বাঁধান 

এবং মেঝেটি থাকে ইটের তৈয়ারী॥ প্রত্যেকটি 'ফলটোর বেডে উপয:পরি বাল ছোট 

০০7 আন্দতিহিত জল -2- তি 
সপ পক ০ 

শপ -্গী ৩ ১৯০০৪ ্ সস 23 হু শা 

চর 
সা 

৬ পিসেদযপতা পা হেন চি মাপ ল 
% ১৯7 ৪ 

দল ৪15 রা 
কন 55৭৯ লযত ০ চা ৮৯ য 
খু ৮/4, এ শি রা ৫ রা [নি এ টি ৪ ছু ও 41 হি 

৪ সে /৮2শত ১ উদর £ তর 5 ৬ «3১১, পি) 
শা বাহ পরীর ৮ বর 5525 2৩ ৭৭৯৮ ১৬১/ ৩ রি স্্ 

পট ৭ দিতনীত 0 সিন ও লট চিত ও ল28 ৮ ্ মু শু মদুল সু 
শি এবি পা বির , চিত ১ মে চু দিপ্জ। ৪ কি নু ৯৯1, % 

শিক সে রী 8:৫2৮255ত প 3০০ মিন1-11153 ৭১) 
হ এ শা শন ০৯৮ 4 ও 

টি 
১ * 

] 2০1 75: 

| 2 1 
[টিটি -া| 

+ 
চে এপ সপ পীপা এি পপ পপ পপর পাশা 8 

গা ৬৯৮. পপ রা তর ৯০ পা +++ ০৯০. 

অপরিনত জল পরিগ্রুতত জল 
প্রবেশের পথ ূ নিগমনের পথ 

খিল্টীর বেড 

নুড়ি এবং মোটা নুড়ির তিনটি ভ্ভর থাকে । সবচেয়ে উপরে অর্থাৎ বালুর স্তরের 

উপরে জল রাখা হয়। এই সময় বাল:র ভ্ঞরের উপরে একটি পাতলা পদণ পড়ে 

এই পদণটি ফিল:টার বেডের প্রাণস্বরূপ ; কারণ উহাই জঙ্গের অরাশষ্ট ভাসমান ময়লা 

এবং জাীবাণ্সম্হ আটকাইয়া জল পাঁরপ্রুতিতে সাহাষ্য করে । এইজন্য উহাকে ৬191 

195৩7 বলে। জলের জশবাণ্গৃলি এখানে খাদ্যের অভাবে মারা যায় । পর্দাটি সাত 

আট-সঞ্তাহ কার্ধক্ষম থাকে ৷ | 

ফিল্টার বেডে জল পারস্রত হইবার পর জলে ক্লোরিন মিশাইতে হয় । এই সময় 

জলের খ্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ থাকে না! এত্বাদ ও গন্ধ সৃষ্টি করা জনা পরিস্ুত 

জঙ্গকে যান্লিক উপায়ে বায়ুচালিত করা হয় অর্থাৎ কুয়াশা আকারে উহাকে বায়মধো 



লা ও গ্হ-শহশ্রষা গ্হ 
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জল বিশোধন ১৫১ 

ছিটানো ছয় । বায়ুচাঁলিত হুইবার ফলে জলের মধ বায়শ্থিত আকজেন প্রবেশ করে 
এবং জলে একটি নুমন্দর স্থাভাবক স্বাদ আসে। পারদ্রুত জঙলকে তারপর ট্যা্ছে 
ধরিয়া লইয়া সমন্ত শহরে সরবরাহ করা হয়। 

কাঁগপকাতা শহরে এই উপায়ে জল বশোঁধিত 

কয়া হইয়া থাকে। 
বাক্ফেল্ড ফিল টার ( 8০715691 

[81051 ) £ পানীর জল বিশোধনের জনা 

বতমানে গৃহে বাকর্ফেলড ফিল্টার 

ব্যবহৃত হয়। এই ফিঙগটারের মধা দিয়া 

রোগজীবাণ; ও ভাসমান পদার্থসমূহ 

আঁতক্রম কাঁরিতে পারে না। কিন্তু জল 

অনায়াসে উহার মধ্য দিয়া চুয়াইয়া অন্ত 

পরিচালত হইতে পারে। একটি পিপায় 

ন্যায় চীনামাটির পাত্রের মধো এই 

ফিলটোরটি বসান থাকে । নদী, পুকুর 
ইত্যাদি হইতে জল সরাসার & চশনামাটির 
পানের মধ্যে জমা করা হর । ফিলটারের 

মধ্য দিয়া জলকণাগৃল চুয়াইয়া 'নিয়ের 

&7 

বাকফেলড [ফিলটার 

একটি প্রকোষ্ঠে স্চিত হয়। ধুলাবালি, রোগজীবাণু ইত্যাদি উপরের গ্রকোম্ঠেই 
পাঁড়য়া থাকে । 

(২) ওবধা প্রস্তুত ও রঙায়নাগারে ব্যবহারের জনা জল ধিশোধন £ 

শ-্ধ, যে পানের জনাই জঙ্গ চাই তাহা নয়, ওষধাদি প্রস্তুত কযা এবং রসায়নাগারে 
ব্যবহারের জনও শুদ্ধ জলের প্রায়াজনঃহতা আছে । এই উদ্দেশে] সবল প্রকার 
ধাতব লবণ ও গ্যাসশ্ন্য বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন । এবমান্ত পান প্রবিয়ায় এইর্প 
বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত বরা হয়। নিয়ে সাধারণ পাতন প্রান্তয়া বণনা বরা হইল ॥ 

পাতন গুক্রিয়া (150118001) £$ একটি ফ্লাস্কে কিছুটা অবিশৃম্ধ জল লইয়া 
ককের সাহায্যে উহাকে বায়াীনরক্ধ কারতে হইবে। ককের সঙ্ষে একটি নিগমনল 
বন্ত থাকে এ নিগমনলটি আবার লাইবিগ কনডেনসারের সঙ্গে যত থাকে। লাইবিগ 
কনডেনসারাট-একটি কাচের জ্যাকেট প্য়ানো নঙবিশেষ। প্রথমে জ্যাকেটের মধ্য দিয়া 
শীতল জল প্রবাহিত করাইতে হয়। জলীয় বাণ্প সরু কাচের নলের মধ্য 'দিয়া যাইবার 



১৫২ গহ-পারিচালনা ও গৃহ-শহশ্রুা 

সময় এ শীতল জলের সংস্পশে" আসিয়া পুনরায় জলে পায়ণত হয্ন এবং গ্রাহক পান্রে 
সংগৃহণত | হয় ধাতব লবণসমূহ অনদ্ধায়। স্থতরাং উহ্ারা ফ্লাস্কের তলায় পাঁড়ক্লা 

পান প্রিয়া 

থাকে । ফ্লাস্ক কনডেননার এবং গ্রাহকপান্রকে একসন্কে পাতনষন্ঘ বলা হয়। 

(9) বস্তা ধৌত এবং বয়লারের জন্য সর্বদা মদ জল দরকার । জলে কতক" 
গল ধাতব লবণের উ্পাশ্থতি হেতু জল খরতাপ্রাঞ্ধ হয় । জলের খরতা দুই শ্রেণীর -- 

গ্থায়ণ ও অস্থায়ী । জল ফটাইয়া সহজেই জলের অস্থায়ী খরতা দুর করা যায় । 



শিশুর যত স্ব আধা (0816 01 05 ০1010) 
০০০ 

1, গে শিশুর স্থান (219০6 ০1 010110 10 1106 110176) £ 

পারবারে একটি শিশুর আগমন আনন্দ এবং উত্তেজনা স:ষ্টি করে। ছোট বড় 
গুহের সকলে তাহার জনা অধাঁর আগ্রহে প্রতীক্ষা কারতে থাকে । তবে বাগ মায়ের 
জীবনে একাঁট শিশুর আগমন সাধারণ আনন্দ ও উত্তেজনার চেয়ে বেশশ অর্থবহ । 
কারণ সন্তান দাম্পতাপম্পর্ক পাকা কারগনা তোলে এবং নরনারীর জাঁবনের স্বপ্নকে 
গভীরতা দেয় । দৈহিক আক্ষণের গ্ভর আতিরুম করিয়া তাহারা আত্মিক সম্পকের মধ্যে 
প্রবেশ করে। দাম্পতাজীবনে সন্তানের অভাব কোন কিছ; দিয়া পূর্ণ করা যায় না। 

পারবার ক্ষুদ্র হউক আর বহংই হউক শিশুর আগমনে পারিবারিক জীবনযাণায় 
একটা বিপুল পাঁরবর্তন আসে! অক্ুপ সময়ের মধো শিশুর প্রয়োজনধয় জানস্থুলির 
ব্যবস্থা করা কঠিন নয় কিন্তু তাহাকে স্বীকাতি দিতে গেলে সকলের আচরণ নিয়শ্ণে করা 
দরকার এবং ইহার জন্য ঘে মানাসক প্রস্তুতির প্রয়োজন সেই চ্ভাত ঘটিতে আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে । গহ্র প্রত্যেককে উপলাধ্ধ করিতে হইবে সকলের উপর একটি 
নতুন দায়ত আগসয়াছে এবং ছোট বড় সকলকে 'নঞ্জ নিজ ভুমিকা বথাযথ পালন 
করিতে হইবে । 

পারবার একটি যৌথজীবন এবং গূহের সকলে এই যৌথজাবনের অংশীদার । 
সকলের সহযোগিতার উপর ঘদ এই যৌথঙ্জীবন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাহা শিশুর পক্ষে 
এবং সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় । শিশু পালনের কাজে সাহাযা করিয়া বাবা জীবন 
সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ কাঁরিতে পারেন এবং শিশুদের ঘানিষ্ঠ সংশ্রবে আসার 
স্বযোগ পান। অবশা পারিবারিক সহযোগিতার দ্বারা সকলের চেয়ে বেশশ লাভবান 
হয় শিশুরা । 

শিশ? যাদ প্রথম হইতেই পরিবারের একজন বাঞ্ছিত ব্যস্তির্পে স্বীকৃতি পায় তবে 
তাহার ভালবাসার দাবী মিটিতে পারে । শিশুকে অবশ্য একজন সাধারণ সভ্য হিসাবে 
স্বীকার কারতে হইবে, তাহার চেয়ে বৈশী কিছ? নয় অথাং সে যে পাঁরবারের সকলের 
আঁতি আদরের বু, বাপমায় জীবন ষে তাহাকে কেন্দ্র কারয়া আবাঁতত হইতেছে একথা 
যেন সেটের না পায়। 

শিশুর আগমনের পহ্ধ ঝড়ির সকলকে এই নতুন গভাটির সঙ্গে খাপ-খাওয়াইতে 
হয়। বয়স্ক শিণুদের উপলদ্ধি করা দরকার যে এখন হইতে তাহাদের একটু বিবেচনা 
করিয়া চলিতে হইবে। নতুন শিশটর বেশী বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন। তাই 
তাহার 'নিদ্রার সময় বেশী হৈ চৈ চেচামেচি করা চলিবে না। তাহার খাদোর প্রয়োজন 
বেশী । নতুন শিশুটির প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া হয়ত তাহাদের ছোটখাট দাবীগুলি 
পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। বাড়ির সকল শিশুই যদি তাহার প্রাপ্য ভালবাসা এবং 
বড়দের মনযোগ লাভ করে, প্রয়োজন সুখস্থীবধাগুলি ভোগ করে এবং নিজ নিজ 
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বয়সের অনুপাতে দায়িত্ব পালনের লুযোগ পায় তবে নতুন শিশুর আগমনে ষে 
অশ্গবিধা সৃস্টি হইবে তাহারা অনায়াসে তাহা মানিয্লা লইবে । নতুন শিশাটিও ক্রমশঃ 
উপলধ্ধি কাঁরতে 'শাখবে যে সে পাঁরবারের একজন অংশশদার কিন্তু একমান্ত্র অংশগদার 
নয় কিংবা উহার কতণ অথবা উপরওয়ালাও নয় । শিশুর দৈহিক প্রয়োজনগুলি 
অবশ্যই মিটান হইবে কারণ তাহার নরম ক্ষুদ্ধ দেহ এখনও পাঁরবারের র:টনের সঙ্গে 
চলার মত মঙ্গবত হইয্লা ওঠে নাই। তাহার ক্ষ-ধা, তৃষ্ণা অথবা কোন বাথাবশতঃ 
ক্ন্দন শোনামাত সক্ষে সঙ্গে মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং প্রাতকারের ব্যবচ্ছা হইবে ॥ 
1কস্তু যাঁদ দেখা যায় যে শিশুর এই সবের মধ্য একটিও অসংবিধা ঘটে নাই শুধু 
অপয়ের দম্টি আকধ“ণের জন্যই সে কাঁদতেছে তখন তাহার কান্না থামাইবার জনা কেহ 
কাজকগ" বন্ধ কাঁরবে না। ক্রমশঃ বড় হওয়ার সম্কে সঙ্গে শিশু উপলাধ্ধ করিবে যে 
চাহিবামাত্র তাহার দাবী পূরণের কোন সম্ভাবনা নাই এবং তাহ।র পালা আসা পধন্ত 
ভাহাকে অপেক্ষা কারতে হইবে । 1শশহ গৃহে এই তথ্যাট যত শীঘ্র উপলাম্ধ কারিতে 
পারিবে বড় হইয়া বাহিরের জগতে খাপ খাওয়াইতে তাহার তত বেশশ স্রাবধা হইবে । 

পাঁরবারের নিকট শিশুর প্রধান দাবী হইল নিরাপত্তায় দাবী । বাড়ির সকলের 
সঙ্গ একাত্ম'বাধ কারলেই তবেই শিশুর মনে ?িনরাপত্তার ভাব আসা সন্তব। ইহার 
জন্য প্রতোকের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পকণ গাঁড়য়া ওঠা দরকার । বড় হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে সে বাড়ির লোকদের যত বেশী সঙ্গে পাইবে তত বেশ? তাহাদের চাঁর্র দ্বারা 
প্রভাবিত হইবে৷ 

একাঁট শিশুর আগমনের ফলে পাঁরবারের দৈনান্দিক কাজকর্ম এবং সময় পাঁরিকজ্পনা 
যেন দীঘণদন ধাঁরয়া ব্যাহত না হয়। বত শীঘ্র সন্তব শিশুর জীবনও একটি নির্দিন্ট 
ছকে বাঁধয়া ফোলিতে হইবে । তবে এই ছক যে কিরূপ হইবে তাহা বশে্ষজ্ধের পরামশ' 
লইয়া শ্ছির কারতে হইবে । 

জোর জবরদা্ভ কারয়া শশুর জীবনে কোন নিয়ম চাপাইতে নাই ইহাতে হয়ত সে 
প্রবল আপাতত জানাইবে। আসল কথা হইল শিশুর জীবনের ছক এবং পারিবারিক 
জশবনের ছক এরূপ হইবে যে সকলের সবেণচ্চ সন্তোষ ও তাণ্চিলাভ হইবে এবং সকলের 
জখবনের কাজবর্ম সবচেয়ে কম ব্যাহত হইবে । 

মানৃবমাতই স্নেহের কাঙাল। তাই জননীর-স্নেহস্পর্শ ব্যতীত শিশুর মনের 
উপযত্ক্ত বিকাণ ঘটে না। মা 'কংবা মাতৃস্থানীয় অপর কেহ তাহার দৈহিক প্রয়োজন 
মিটাইলে, তাহার ক্ষদ্র দেহ লইয়া নাড়াচড়া কাঁরলে, তাহাকে আদর ক'রিলে, তাহার অঙ্গে 
জ্নেহ£ুম্বন আঁকয়া দিলে, কথা ঝাঁললে এবং খেলা করিলে শিশুর আনন্দলাভ হয় এবং 
শিশুর সঙ্কে এইভাবে একটা গ্রভীর আবেগের সম্পক স্থাপিত হইলে শিশু মাতৃস্নেহ 

আম্বাদনকরে। বাঞ্ছত শিশু যাহারা পরিবারের স্নেহচ্ছায়ায় লালত পালিত হয় 
তাহারা বাপ-মা, বাড়ির লোক. পারিবারের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে এভ 
অজন্্র স্নেহ পায় ধে তাহাদের আর স্ণেহের ক্ষুধা থাকে না। অবশ্য আতারন্ত আদর 
আবার অনাদরের মতই খারাপ হইতে পরে । 

প্রথম সন্তান এবং বহু আকাঞ্কত সন্তানরা বাপ-মায়ের অধিক মনোযোগ এবং 
আতীরন্ত প্রশ্রয় পায়। তাহার সব আব্দার এবং সমন্ত খেয়ালখ:শি তাহারা পূরণ 
করেন। ফলে শিশু তাহার নিজের গুরুত্ব সম্বম্ধে একটা বড় ধারণা পোষণ কাঁরতে 
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থাকে। এই ধারণা সবসময় তাহায় পক্ষে হতকর হয় না এবং বান্তবে তাহার নিজেকে 
খাপ খাওয়াইতে কষ্ট হয়। জন্মের কয়েক বছর পরে শিশুর যখন বাপমায়ের উপর 
একান্ত নিভ'রতার সময় কাটিয়া যায় তখনও বাপ-মা সন্তানের সব কিছু করিয়া দেন। 
একসময় সে যে তাহাদের খোকা অথবা খুকু ছিল একথা তাঁহারা বিছঃতেই ভুলিতে 
পারেন না। ফলে সন্তানের বাপমায়ের প্রাত আতিরিস্ত 'নিভ'রতা এবং আসাস্ত দেখা যায়। 
এইসব সম্ভানরা কখনো আত্মনিভিশখল হইতে পারে না এবং বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতের 
সঙ্গে লড়াই কারতে হইলে সহজেই ভাঙিয়া পড়ে। 

২. শিশুর সাধারণ ব্যবস্থাপনা (06116191 109109861101)0 01 016 0৪৮১ )$ 
জন্মের পরেই শিশু ম্বাবলদ্বী হইয়া ওঠে না কিংবা নিজের দেহের প্রয়োজনগুি নিজ্বে 
[মিটাইতে পারে না। পর়ন্তু অন্যান জীবের তুলনায় মানব-শিশু অনেক বেশী অসহার 
এবং পরাঁনভ'র থাকে । আর এই পরানিভ'রতা চলে দঘশদন ধাঁরয়া । মানহষের মত 
কোন প্রাণণরই শৈশব এত দশর্ঘ নয়। প্রত্যেক জননশকেই তাই দুইটি কাঠন প্রশ্নের 
সম্মুখীন হইতে হয় । প্রথমতঃ, তাঁহার শিশুর দোহক প্রয়োজন কি কি? 'ছিতায়তঃ, 
কিরূপ ব্যবস্থা অবলদ্বন করিলে তাহার প্রয়োজন মিটান যায়? সংক্ষেপে বলাবায় 
সদেযাজাত শিশুর দৌহক প্রয়োজন পাঁঠাট--খাদ্য, নীরবতা, পরি্কার-পরিচ্ছন্তা, 
বিশদ _বায়; ও উপয্যন্ত উত্তাপ। শিশুর যত্ত লইবার প্রণালণ এই যে আবেগবশতঃ 
হঠাৎ একেক বার একেক ভাবে ধু লওয়া উচিত নয়। যতাঁদন পথন্ত শিশুর চিন্তা- 
শান্তর উদয় না হয় এবং সে অন্য কিছু আশা না করে ততদিন বিনা পরিবঙনে দিনের 
পর দিন একই সময়ে এবং একইভাবে যত্ব লইতে হইবে। যে শিশ: সুম্থ সবল এবং 
্বাভাঁবক অবস্থায় জাত তাহাকে অ:নয়মে অনাবশাক বহ দ্ুব্য না দিয়া নিয়মতরুপে 
কেবল আবশ্যক দ্ুবাগ্াল দিলেই সে স্বাচ্ছো, সুখে ও মনের আনন্দে দিন দিন বাড়তে 
থাকবে । তাহার ঘুমের, স্নানের, আদরের ও কোলে লইবারও নিদিন্ট »্ময় 
থাকা আবশ্যক । 

শিশুর প্রয়োজনের মধ্যে প্রথমেই পড়ে পাঁরমাণ মত ও যথাযথ বারে আহার। 
মায়ের দ:ধই হউক আর বোতলের দুধই হউক শিশুকে ঘন ঘন না খাওয়াইয়া প্রতি দিন 
আড়াই কিংবা তিন বণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। প্রাতি বারে শিশ: যাঁদ যথেন্ট দুধ পায় 
তবে সে মনের আনন্দে প্রায় 'তিন ঘণ্টা থাকিতে পারে। 

রাঁরর খাওয়া প্রথম হইতেই বন্ধ কাঁরয়া দিয়া দিনে-রান্রে ৮-বারের পরিবতে" ৭-বার 
থাওয়াইবে। শিশু হষ্টপৃণ্ট হইলে দুই মাস বয়স হইতেই চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান 
অভ্যাস করিয়া ২৪ ঘস্টার মধ্যে মাত্র ৬-বার থাওয়াইবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
শিশকে দ্ধের সঙ্গে আন_যাঙ্রক অন্যান্য খাদ) দিতে হয়। উপযুুন্ত আহার না পাইলে 
শিশুর যথাধথ নৌহিক বিকাশ হয় না। দৈহিক বিকাশের উপর মানসিক বিকাশও 
বহ্ল।ংণে নিভরিশীল ॥ তাই শিশুকে উপযবন্ত আহার দেওয়াই মায়ের কতব্য। শিশু 
উপধ্ত অহার পাইলে তাহার বয়সের অনুপাতে ওজন বৃদ্ধি পাইবে । 

. শিশুর ওজন বৃদ্ধির উপায় £ খাট দুধ পান না করা পধস্ত চিন ব্যতীত শিশুর 
ওজন ব- দ্ধ পাইতে পারে না। ত্যহার ওজন বাড়াইবার জন্য তাই জলমাশ্রুত দুধে 
কোন প্রকার শকরা দিতে হয় । মরি মধ কিংবা চিনি। মিশান বাইতে পারে। 



১৫৪ গৃহ-্পরিচালনা ও গৃহ-শশ্রুষা 

নবজজাত শিশুকে দুধ পান কয়াইবার সময় প্রাত বারে চা চামচের আধ চামচ হইতে শুরু 
করিয়া ক্রমান্বয়ে উহার পাঁরমাণ বাড়াইয়া দুই চামচ পর্যন্ত করা যায়। শিশুর ওজন যদি 
আশানর্প না বাড়ে তবে শিশুকে আর চিনি না দিয়া গস্ড়া দূধ দেওয়া ভাল কারণ উহা 
হজম করা সহজ । মল নরম 'কংবা পাতলা হইলে চিনির পাঁরমাণ কমাইতে হয়। 

যে শিশ্ মাইপোষে দুধ পান করে তাহাকে এক মাস হইতেই কমলালেবূর রস 
দেওয়া উচিত । ভ্ঞন্পারী িশহদের ওজন না বাড়িলে মাইপোষে কিছু স্বতন্ত্র খাদ্য 
দিতে হয়। প্রয়োজন হইলে মাতৃদ্ধ সম্পূর্ণরূপে বজন কাঁরয়া কুতিম খাদ্য 
'দতে হইবে। 

ন্ুরব পাঁরবেশে বিশ্রামও শিশুর আরেকটি দোঁহক প্রয়োজন । কারণ বিশ্রামই 
শিশুর ক্লান্ত দূর কারয়া তাহার দেহগঞঙ্নে সাহায্য করে। শিশুকে তাই একাকণ 
বানায় শোয়াইয়া রাখতে হয় । সে হয়ত বিছানায় আদৌ শুইয়া থাকিতে চাঁহবে 
না এবং গা মোচডাম;চড়ি কারবে কিংবা কাঁদয়া অসম্মতি জানাইবে 1কন্তু এসব ব্যাপায় 
অগ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের কাজ। তারপর নিগ্ঞথ্ধ বিছানায় থাকয়া আপানিই সে 
ঘুমাইয়া পাঁড়বে। আতিরিন্ত ক্লান্ত বা উত্তোঁজত হইয়া ঘুমাইতে না দিয়া প্রথম হইতেই 
শিশুকে নিঙ্গন পরিবেশে ধীরে ধীরে ঘুমের মধ্যে প্রবেশ কারতে শিথান উচিত । 
কারণ এইভাবে ঘ:মাইতে অভ্যন্ত হইলে পাঁরণত বয়সে অপ বিশ্রামের ফল ভাল হয়। 

পাঁর্কার পাঁরচ্ছন্নতা শিশুর অন্যতম দৌহিক প্রয়োজন । অপাঁরচ্ছন্তার ফলেই 
আমাদের দেশের লোকেরা নানা প্রকার রোগে ভুগিয়া থাকে । শিশুর দেহ অত্যন্ত 
কোমল এবং তাহার রোগ প্রাতরোধের ক্ষমতাও খুব কম॥ তাই বয়স্ক ব্যান্তর তুলনায় 
শিশুর পারছ্কার-পারচ্ছত্তার প্রয়োজন আরও বেশখ । শিশুর দেহ, জামা-কাপড় ও 
ধিবছানা সর্বদা পারদ্কার রাখিতে হয় । এবং শিশুকে নিয়ামত স্নান করাইতে হয় । 

বিশুদ্ধ বায়; এবং প্রয়োজনীয় উত্তাপও শিশ,র প্রয়োজনের অন্ত ॥ এই দুইটির 
অভাবে শিশুর দেহ উপযুস্তভাবে বাড়তে পারেনা । গ্হের সবাপেক্ষা আলো- 
বাতাসপর্ণ কক্ষাট শিশুর জনা নিধণচন করা উচিত । শগতপ্রধান দেশের শিশুদের 
দেহে উত্তাপ ঠিক রাখিবার জন্য ষথেষ্ট জামাকাপড় পরইতে হয় ি্তু গ্র্মপ্রধান দেশে 
অনাবশ্যক জামাকাপড় দিয়া (শিশুকে মখড়বার প্রয়োজন নাই । 

উপরোন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কারলে শিশুর দোহক প্রযয়াজন মিটিবে। 
[শিশনকে মাই ছাড়ান (৬/০81108 016 0৪৮১) £ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্কে শিশুকে 

ধীরে ধরে মাতৃস্তন্য ত্যাগ করাইয়া অন্য খাদ্যে অভ্যন্ত করাইতে হয় নতুবা শিশুর 
উপযুক্ত পুষ্টি হয় না। এইজন্য শিশুকে দুই [তিন মাস বয়স হইতে প্রথমে ফলের রস, 
তারপর 'সারয়াল, তারপর শাক-সবজি এবং অবশেষে শন্ত ফল অভ্যান করাইতে হয় । 
প্রথমে চায়ের চাঘচের সিকি চাম5 রস দিয়া শুরু করিয়া 81৫ মাস বয়সে ২/৩ চামচ এবং 
৬ মাস বয়সে বড় চ!মচের ২৩ চাম) দিতে হয় ॥। গাজরের রস, কমলালেবুর ধস ও 
টমেটোর রস বিশেষ উপকারা । ফলের রসে কয়েকদিন অভ্ন্ত হইলে সিরিয়াল দিতে 
শুরু কারবে। 

1সারয়ান £ আগরা প্রথমে সাজ জাতীয় মাহ-সারয়াল ব্যবহার করিব । তবে 
শক্যারাজ্” নামক সারয়ালও দেওয়া যাইতে পারে । সৃজি দিতে হইলে প্রথমে সাজ 
ভাল কারয়া 1সম্ধ কারয়া লইয়া চা চামচের এক চামচ পরিমাণ দৃধের সঙ্গে গিলাইয়া 



শিশুর হত ১৫৭ 

দবে। এইভাবে তিন মাস বয়স হইতে 'সারয়াল থাওয়াইতে শু করিয়া ভ্মশঃ 
[সাররালের পাঁরমাণ বাড়াইল্লা ছয় মাস বয়সে দৈনিক ৬ অউ্স করা ধাইতে পারে। 

শিশুকে দুধ থাওয়াইবার পর তিন মাস বয়সে শন্ত বিস্কুট দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে 

সে চুষতে 'কিংবা কামড়াইতে পারে। ছয় সাত মাস বয়সে প্রাতীদন 'সারয়াল না দিয়া 
মাঝে মাঝে দুধের লংঙ্গ একটি টোস্টও দেওয়া চলে । 

শাক-সবাঁজ £ 'সরিয্লালে অভ্যন্ত হইবার পর পাঁচ মাস হইতে শিশুকে শাক-সবাঁজ 

দিতে শুরু করিবে । বেলা একটা কিংবা সাড়ে চারটার সময় খন সে দুধ খাইবে 

তখনই শাক-সবাঁজয় ঝোল খাইবার উপযযস্ত সময় । সবাঁজর মধ্যে আল. পালং শাক 
ও গ্াজরই উৎকৃষ্ট । নম্ন দশ মাসে কড়াই শধাট ও বাঁধাকপির ঝোল দেওয়া চলে । সবাঁজ- 

গুলি ভাল করিয়া ধূইয়া একটু লবণ 'দিয়া সম্ধ কাঁরয়া থে'তলাইয়া দিতে হয়। শিশুর 

এই থাদ্যে কোনরূপ মাখন কিংবা তেল দেওয়া চলে না। 

শিশুর বৃদ্ধির জনা এই বরসে খানজ লবণ অত্যন্ত প্রয়োজন । কাজেই শাক- 

সবাঁজর ঝোল হইতে শিশু যেন প্রয়োজনীয় খাঁনজ লবণ পায় । কোন সবাঁজ যাঁদ দুই 

তিন 'দিন গ্রহণে আপাতত জানায় তবে জোর কাঁরক্লা উহা আর তাহাকে খাওয়াইবে না । 

দুই এক সপ্তাহ বাদে এ সবাঁজ আবার চেষ্টা কাঁরয়া দেঁখিবে সে খায় কিনা । 

1১০ মাসের শিশুকে সুসিদ্ধ মাছ কিংবা মাংস ভাল করিয়া চটকাইয়া একদিন 
অন্তর ২ হইতে এক আউম্দ কারপ্লা খাইতে দেওয়া ধাইতে পারে । মাছ-মাংসের বদলে 
৩০ গ্রাম ছানাও দেওয়া চলে। 

জল, ফল ও ফলের রন £$ একেবারে শৈশবের খাদ্য হইল জলগয়। কিন্তু কঠিন 

খাদ্য থাইতে শুরু করিলে শিশু জলপানের ইচ্ছা গ্রকাশ কারবে । এই সময় কমলা- 

লেবুর রস ব্যতীত 'সারয়ালের সঙ্গে খোসাছাড়ান আপেল, আপেলের রস কিংবা পেষা 

পাকা কলা দেওয়া যাইতে পারে । কমলালেবুর রস ব্যতীত আনারসের রন দেওয়া 

চলে॥। অন্য কোন ফলের রস দিলেও লেবু কিংবা টমেটোর রস 'দিতেই হইবে। 

দন্তোদগম (76০11)118) £ শিশুর দাঁত ওঠা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার । আময়া 

সাধারণতঃ ছয় সাত মাস বয়দ হইতেই 'শ্শুর দাঁত ওঠার প্রতণক্ষায় থাকি। কিন্তু 

ইহাতে ভয়ের কিছ; নাই । এ লময় শিশু যাঁদ অনুচ্থ হয় তাহার পেটের পগড়া দেখা 

দেয়, সবজ ও নরম পায়খানা হয় তবে দাঁত ওঠায় জন্যই এরূপ হইতেছে ভাবা ঠিক নয় 
কারণ দাঁত ওঠা ভিন্ন অন্যান কারণেও এসব উপসর্গ আসিতে পারে। কাজেই 
অন্গন্ছতার প্রকৃত কারণ নর্ণয় করিয়া উহাদের দুর কয়া উচিত। 

এক বংসর বয়সে শিশুর অন্ততঃ ছয়াটি এমন 'কি বারোটি পবণ্জি দাঁত উঠিতে পারে । 

দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে দেখবে শি” যথেন্ট পরিমাণে খনিজ পদাথ" দুধ, শাক- 
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সবাঁজ, কডালভার ওয়েল এবং যৌদু স্নান পাইতেছে কিনা । শিশুর কখন কয়াট দাঁত 
উঠিতে পারে তহা নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 

অস্থায়ী দাঁত সংখ্যায় ২০ টি 
দাঁত ওঠার সময় দাতের সংখ্যা 
১ম ৬-৮ মাস নাচের পাঁটর সম্মখের ছেদন দষ্তকা ২ 
বয় ৮-১০ মাস উপরের , ৪ 1 ৪ 
৩য় ১২-১৮ মাস নদচের পাটির পান্বের ছেদন দন্ত ২ 

এবং প্রথম পেষণ দস্ত ৪ 
9৭" ১৮-২০ মাস *বা দস্ত ৪ 

&ম ২৮-৩২ মাস [দ্বতগয় পেষণ দন্ত ৪ 
শক» ০০০ 

মোট--২০ 

জীবনে দুইবার দাঁত উঠিয়া থাকে। জন্মের পর ছয় মাস হইতে দৃই বৎসরের 
মধো কুঁড়ি অস্থায়ী দাঁত ; তারপর ছয় হইতে বিশ বছরের মধ্যে এ দাতি পাঁড়য়া গিয়া 
৩২টি চ্থায়খ দাঁত ওঠে । 

3. শিশদের বাঁদধ ও বিকাশের ধারা (7:0০653 01 01০৬0) 100 06610. 

0151১ 01 ০1111017617) 

মাতৃজঠরে আসবার পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের দেহে অনবরত পাঁরবত'ন 
চলিতে থাকে ॥ জীবনের প্রারন্তে এই পাঁরবর্তন চলে আত দ্রুত বেগে, তারপর উহার 
পাতি মন্থর হইয়া আসে কিন্তু পারবর্তনের কাজ অব্যাহত থাকে । যৌবনের জুদ্দর 
সুঠাম দেহের জায়গায় ধীরে ধীরে জরা নামিয়া আসে, দাঁত পড়ে, চুল পাকে, মানুষের 
দেহের এই যে বিকাশ ইহার গাঁত ধারাবাহক, জননীর সম্তান ধারণের পর হইতে ইহার 
শুরু ॥ বস্তুতঃ পুংকোষ এবং স্তী-কোষের মিলন মুহূর্ত হইতে শিশুর দেহ গঠনে 
যে পাঁরবত'ন দেখা যায় ভূমি হইবার পর হইতে সম্তর বৎসর পধস্ত দঘ* সময়ের 
মধ্যেও নেইর্প পারবতন সাধিত হয় না। জম্ম তাই কোন একটি আক'স্মক ঘটনা 
নয়, বহুপূর্ব হইতেই লোকচক্ষুর অন্তরালে মাতৃগভে তাহার আগমনের বিরাট 
প্রস্তুতি চলে । 

জন্মের পর শিশু কেবল খানিকটা দৈঘে গুষ্ছে বাড়িয়া ওঠে না, পরন্তু পারিণাতির 
লক্ষ্যে পেশছাইবার জন্য তাহার একটি ধারাবাহক শ:ঙখলাবদ্ধ কমবধ'মান পরিবভ'ন 

ঘটে। এই পাঁরিবত'নের নামই শিশুর বিকাশ । জীবনের পাঁচটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশূর 
[বিকাশ দেখা যায়, ষথা--(১) দোহক, (২) মানলসিক, (৩) ভাষাগত, (8) প্রাক্ষে।ভিক 
এবং (৫) পামাঁজক চেতনার বিকাশ । 

দৈছিক (বিকাপ (0/51081 0০৬6107196706) £ গভ'সপ্টারের পর মাতৃগভে* যে 
ভিম্বকোষ গঠিত হয উহা নিজ ধর্ম অনুসারে বৃদ্ধি পায় । একটি বিভন্ত হয় দৃইটি 
কোষে, দুইটি আবার চারটি কোষে । এইভাবে বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসংখ্য 
কোষের সূস্টি হয় এবং আদ কোষাঁট ধীরে ধীরে একটি পৃণশাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ 
করে। প্রথম দুই সঞ্চাহ 'ডিম্বকোষের কোন বাহা পরিবর্তন ঘটে না। শংধু অভান্তরণণ 

পাঁরবর্তন ঘটে ॥। দই সপ্তাহের পর 'ডিমবকোষটি দ্রুত বিকশিত ও বাধিত হয় এবং 
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উহা ভ্রুণ নামে আভাঁহত হর। মাতৃদেহ হইতে এ ভ্রুণ পুথ্টি লাভ করে। তন 
মাসের পর হইতে কোবগযাল মানুষের অন্সপ্রত্যঙ্গের আকার লাভ করে। গভে'র প্রথম 
সপ্তাহ হইতে অস্টম সঞ্তাহ প্যণ্ত সময়কে ভ্রুণের আদ বা প্রাথামক পযশয় এবং নবম 
সপ্তাহ হইতে ভুমিষ্ট হওয়া পধণস্ত অবন্থাকে পারিপুষ্ট হুণের অবস্থা বলে। সাত মাস 
ধরিয়া ভুণ ধীরে ধাঁরে মানবাশশুর আকার ধারণ করে। এই সময় 'বাভল্ন কাজের 
জন্য শশুর প্রয়োজনায় পেশ+, ইন্দরয় ও অক্কপ্রত্যক্ষ গঠিত হয়। 

দেহের অভাস্তরে কোন জন্মগত ত্রুটি না থাকলে বয়স বাড়ার সচ্ছে সঙ্গে শিশু 
দৈঘে, প্রচ্ছে এবং ওজনে বাড়িতে থাকে । এই বাদ্ধর সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার জন্য 
ফুসফুস, হংপিন্ড, পাকচ্থুলী এবং অন্ত প্রভৃতিও আকাতিতে বাড়িতে থাকে ॥ দৈহিক 
[বিকাশ শুধু আকৃতিগ্ত পারবতনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
[বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও সামঞ্জস্য বদলায় । যৌবনোদ-গ্রমের পরেই শিশুর দেহে বয়স্ক 
ব্যান্তর দেহের গঠনের অনুর, প'সামঞ্জস্য আসে । 

বয়ম বাড়ার সঙক্ষে স্চ্ে শৈশবের কতকগুলি অবয়ব বিলুস্ত হয়, যেমন বক্ষঃস্থলে 
অবাস্থত শৈশবগ্র্থণ নামে পাঁরধাচত থাইমাস গ্রন্থ, মান্তত্কের নিষ্মে অবচ্ছত পাইনিয়াল 
গ্রদ্থস, বেবিনস্কি এবং ডারউই'নিয়ান িফ্রেল্সগুল ক্রমশঃ বিজ্ুস্ত হয়। এতদ্যতণত 
শৈশবের দাঁত এবং চুল পাঁড়ুয়া নতুন চ্ছায়খ দাতি ও চুল গজায় । যৌবনোদ্ামের সঙ্গে 
যৌবনের নানা চিহ দেহে পরিস্ফুউ হয় এবং তাহার মনে নানা যৌন কৌতুহল দেখা দেয়। 

মানাঁসক বিকাশ (1610051 05610711671) 8 দেহের পরিবত'নের সঙ্গে সঙ্গে 
শিশুর মনের ও বিকাশ ঘটে । বয়স বাড়ার সঙ্ষে সঙ্গে শিশু নতুন নতুন কথা শেখে, 
প্রীতি বংসরই তাহার শব্দ৬াণ্ডার বাঁড়য়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিস্তাশস্তি, 
বিচারব্াদ্ধ, ক্মতশীন্ত, বস্তু 'নরীক্ষণের ক্ষমতা কল্পনা প্রবণতা ইতাদি 
বাড়তে থাকে । 

শিশুর প্রথম চিস্তা অবাস্তব এবং কাজপনিক। সে সবর্দা এক স্বপ্লরাজ্যে বিচরণ 
কধে এবং তাহার চিন্তা নিজেকে লইয়া। কিন্তু বয়স বাঁড়িবার সচ্চে সঙ্গে সে তাহার 
কঞ্পনার রাজ্য ছাড়িয়া বান্ভব জগতে প্রবেশ করে, তাহার আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব কামলা 
যায় এবং সে ব্লমশঃ সামাজিক হইয়া ওঠে । 

মানসক বিকাশের 'দিক দিয়া শিশুর সবাাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হইল কোতুহল। 
সাধারণতঃ চার বংসর বয়সের সময় তাহার এই কৌতুহল বেশন দেখা যায় । শিশুরা 
এই সময় খেলনা পাইলে ভায়া চাঁরয়া দেখে উহা কিভাবে তৈরণ। এই কৌতুহল 
[নব-ত্ত করিতে গিয়া সে নব নব আভিজ্ঞরতা সগয় করে॥। তাহার কৌতুহল হইতে জ্ঞান- 
িপাসার গভগরতা ও মানসিক গবকাশের গাতি আমরা হদঃঙগম করিতে পারি। 

ভাষার কমাবকাশ (1.810501256 ৫০৬০1017617) 8 ভাষার ক্লমাবকাশ মানসিক 

ক্লমাবকাশেরই অন্তত । শিশুর কথা শেখার প্রচেষ্টাকে দুই পযণয়ে বিভন্ত করিতে 
পার-_-(ক) প্রাককথন এবং (খ) কথা বলার ভ্তর। 

(ক) প্রাকৃকথন ভ্ভর £ কথা বলিতে শেখা একি সময়সাপেক্ষ জটিল ব্যাপার । 
সাধারণতঃ ১১:১২ মাসের পূবে শিশুর ভাষা ফোটে না কিন্তু ভ।ষায় দক্ষতা অর্জনে 
বাক-যন্ত্রের ষে সুনিপুণ কম্মক্ষমতার প্রয়োভ'ন হয় জন্মের প্রথম লগ্নেই তাহার তামিল 

গৃহ-পারি, 111 
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শুরু হুইয়া যায় এবং সে ক্রন্দন, কাকলি এবং ভঙ্গমার সাহাযো আপনার মনোভাব 
বাস্ত করে। 

কন্দন £ জন্মের পর প্রথম দুই সপ্তাহ শশ: প্রায় অকারণে কাঁদয়া উঠে । জন্মের 
তৃতাঁয় সপ্তাহ হইতে শিশুর কান্না কময়া আসে। তখন শিশ: ক্ষুধা, তৃষা, অস্বান্ভ- 
বোধ, বন্বণা ইত্যাদি নানা কারণে কাঁদে । তিন মাস বয়স পণ" হইবার পৃবেই শিশু 
উপল্লাধ্ধ কারতে শেখে যে অপরের দষ্টি আকষ“ণের অবাথ' অস্ত হইল ক্ুদ্দন । 

শৈণবের কাকাঁল £ ক্ুণ্দন ব্যতশত আরো অনেক ধ্বান শশুর কণ্ঠে শোনা যায়। 
ইহারই নাম শৈশব-কাকলি । লাধারণতঃ চার মাস বয়সে শিশুর কাকাল শুরু হইয়া 
যায়। ভাষার মধ্যে যে সকল বর্ণ আছে শিশু তাহার প্রায় সবগ্দীলই এই সময় 
উচ্চারণ কারতে পারে । কিন্তু তথ।পি তাহার মুখে প্রথম স্বরধবান তারপর ব্যঞ্জনধ্বানির 
আগবিভণব হয় । জন্মকাকালর আরেকাঁট বৈশিম্টা হইল পুনর:স্ত অথণং একাটি শব্দ 
শণু বার বর উস্চাচরণ করে, যেমন মা-মা-মা দা-্দা-্দা ইত্যাদি । এখানে মামা 
শব্দের অথ সতাই মামা নয়। শৈশব-কাকালর পঃনরান্ত একেবারে অথহীীন । 
বস্তুতঃ শৈশব-কাকালি উদ্দেশ্যহগন কথা নিয়া খেলা ! তবে উদ্দেশাহণীন হইলেও বৃথা 
নয়। ইহায় মধ্য দিয়া শিশু ক্রমশঃ বাক-বন্ত্ের পেশীসমৃহ নিয়ন্ত্রণ কারতে শেখে। 

ভগ্রিমাভাষণ'ঃ ক্রশ্দনের মতই ভঙ্গমাও শিশুর মনের ভাব-প্রকাশের একটি 
উপায্ন। প্রতোকটি শিশু অঙ্গ দোলাইয়া তাহার আনন্দ, বিরান্ত, নানারকম ইচ্ছা-আনচ্ছা 
প্রকাশ করে। পিতামাতা সামান্য প্রচেষ্টা কাঁরলেই প্রত্যেকটি 'শশুভক্ষিমার অথ" 
উপলাষ্ধ কারতে পারেন। 

(খ) কথা শেখা £ প্রাককথন হইল কথা শেখার প্রস্তুতির পরব । ইহার পরে 
প্রকত কথা শেখার পালা শর হয়। সন্ঞানে ভাষা শিক্ষার প্রথম পর্বে আসে 
বয়স্কদের অনুকরণ করার চেষ্টা । 

অনুকরণ £ সুচ্থছ শিশুরা ৬1৭ মাস বয়স হইতেই বড়দের স্বর অন:করণের চেষ্টা 
কারতে থাকে । বিশেষ শব্দোচ্চারণের পৃবে শিশু কথার জর, ৬ এবং ছন্দ অনুকরণ 
করে। তাই বড়রা উহার সামনে কথা বাললে সে আপনার নিজস্ব ভক্ষীতে প্রাতধ্যান 
করিয়া ওঠে । এই অবস্থাকে প্রাতিধ্বান প্রতাক্রয়া স্তর (০01১০ 758091107 91286) বলে । 

১০1১১ মাস বয়স হইতেই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ঘ্বরকম্পন অনুকরণ কারবার জন্য শিশু 
প্রস্তুত হয়। এই সময় সে মামা দাদা কথাগুলি বলতে শেখে এবং বয়স্কদের নিকট 
হইতে ক্লমশঃ মাতৃভাষা আয়ত্ত করে । পরে বিদেশশ ভাষাও শেখে । 

অর্থবোধ £ শিশু ধীরে ধারে স্বতন্ত্র বস্তুর সঙ্গে স্বতচ্ত্র অথের সংযোগ সাধন 
করিতে পায়ে । কিন্তু প্রথম প্রথম শিশু প্রত্যেক ব্যান্ত বা বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট লক্ষা 
না কাঁরয়া উহাদের সামঞ্জস্যটাই বেশী লক্ষ্য করে । ফলে সকল বয়স্ক পুরুষকে বাবা 
এবং সকল বয়স্ক মাহলাকে মূ! বাঁলতে শেখে । 

শব্?সম্ভার ও বাক্য গঠন £ শিশুর কথোপকথনে প্রথম প্রথম বিশেষ্য পদের 
আধিক্য দেখা যায় এবং এক একটি শব্দের সাহায্যে তাহারা মনের সম্প্ূণ* ভাবকে 
প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তারপর আসে ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ । সবনাম শব্দ 
লইয়া প্রত্যেক শশু বড় গোলমালে পড়ে । দুই বংসর বয়স পূর্ণ হইলে শিশুর শব্দে 



[শিশুর যত ১৬১ 

বিশেষ্যেয় তুলনায় ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও অব্যয়ের আধিক্য দেখা যায়। তিন বছর বয়সে 
শিশু শুম্ধ বাকা গঠনের আঁধকারা হয় । 

ভোতলাি & অনেক সময় দেখা যায় কথা বালতে গিয়া শিশু ইতচ্ততঃ কয়ে, বার 
বার একটি শব্দ এবং শব্দের আদ অক্ষর উচ্চারণ কয়ে । শিশুর এই ভাষাবিকৃতির 
নামই তোতলামি। তোতলামি ভাষা বিকাশের পথে এক দচ্ভর বাধাস্বরূপ । শিশুর 
ব্যান্তত্ব 'বিকাশেও বাধা ঘটায় এই তোতলামি। শৈশবেই তোতলাম দূর করা উচিত 
নতুবা উহা মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়শ হইতে পারে এবং শিশুর মধ্যে একাট স্থায়ী হনমন্যতার 
সৃষ্টি কারতে পারে। সাধারণতঃ দুই তিন বছর বয়সের সময়, পাঠশালায় প্রবেশের 
কালে 'কিংবা যৌবনোগ্গমের সময় তোতলামি দেখা দিতে পারে কারণ এই সময়গহীলিতে 
শিশু এক একটি নতুন পরিবেশের সম্মুখীন হয় । দুই তিন বছর বয়সে শিশুর 
জীবনে ব্যান্তত্বের বীজটি সবেমান্র অক্কুরিত হয়, পাঁরিবেশ হইতে এই প্রথম সে তাহায় 
গ্বাতন্ম্য উপলাম্ধ করিতে শেখে । তারপর পাঠশালায় আসিয়া শিশু নতুন সঙ্গী, নতুন 
শিক্ষক, 'বাঁচন্র পাঠ্যাবিষয় ইত্যাঁদর সম্মুখীন হয়, অপারাচিত বহ্ নতুন শিশু 
সান্নধ্েও অনেক শিশু হতভম্ব হইয়া পড়ে। তারপর আবার যৌবনকালে তাহার 
"হের বিপুল পাঁরবত'“নের সঙ্গে সক্ষে মনেয়ও অনেক পাঁরিবত“ন ঘটে । জখবনের এই 
[তনাটি জটিল সময়ে শিশুর 1নরাপত্তাবোধ 'বিদ্িত হইতে পারে এবং তাহার ভাষা ঠিক 
পারবেশের সঙ্কে তাল রাখিয়া চলিতে পারে না, ফলে তোতলাম দেখা দেয়। 

অনুকরণপ্রবাত্ত শিশুর মধ্যে আতশয় প্রবল। আশেপাশে কোন তোতলা ব্যন্তি 
থাকিলে শিশু আপনার অজ্ঞাতসারে তাহাকে অনুকরণ কাঁধিয়াও তোতলা হইতে পারে । 
এই সকল ক্ষেত্রে অবাঞ্চিত সঙ্গ হইতে শিশুকে দ;রে রাখাই উচিত। এতছ্যতশ্বত 
দনায়বক দৌবল্য, পাঁড়ন, অকারণ ভীত ও রুদ্ধ আবেগের ফলে তোতলা'ম দেখা 
দিতে পারে । বাব-মা বদরাগী হইলে কিংবা গৃহে বৈমাতেয় ভাতাভগ্রীর আবিভণবেও 
তোতলামি ঘটিতে পারে । শারীরিক কারণ যেমন শৈশবে মগ্ডিদ্কে গুরূতর আঘাত 
লাগলে কিংবা হাম প্রভাতি পাড়ার ফলে তোতলা'ম ঘটে । 

তোতলামি প্রাতিকারের একমার উপায় হইল শিশুর সক্ষে সহানুভুতিসূচক আচরণ 
করা। তোতলা শিশুকে সবদা উপহাস কাঁরলে, তিরস্কার কারলে 1কংবা ধরে ধারে 
কথা বলার উপদেশ 'দিলে উল্টা ফল ফলিয়া থাকে । ধৈষ" ধাঁরয়া তাহার প্রত্যেকটি কথা 
শুনিতে হইবে । এতম্ব্যতীত মাতাপিতা সর্বদা লক্ষ্য রাখবেন কোন পরিস্থিতিতে 
শশশুদের মধ্যে তোতলামর উদ্ভব হয় এবং দবদাই এরুপ পাঁধ়াস্থাত হইতে শিশুকে 
দূরে রাখিবেন। উপযুক্ত শারীরক ও মানাঁসক চিকিৎসার ফলে সম্প্ণ বা আংশিক 
₹তোতলামি সারান যায় । 

ভাষাবকাশের প্রধান অন্তরায় £ শিশুর জীবনে ভাষার 'বকাশ যদিও একট 
নদূষ্ট সাবজনশীন নিয়ম ধারয়া চলে তথাপি কোন কোন শিশ? ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে 
গপছাইয়া থাকে । কোন" কোন: উপাদানগু'লি ভাষা শিক্ষার অন্তরায় সেই সম্বন্ধে নিয়ে 
আলোচনা করা হইল £ 

স্বাচ্ছ্য (76210) £ ভগ্রস্বাচ্ছ্য ভাষাঁবকাশের একটি প্রধান অন্তরায় । একেই ত 
রুগ্ন এবং দুর্বল শিশুর কথা বলার স্পা কম, উপরস্থু তাহার মনোভাব আন্দাজ 



১৬২ গৃহ-্পরিচালনা ও গহন্শশ্রবা 

কাঁরয়া লইয়া শিশু ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার প্বেই পিতামাতা 
তাহার অভাব পণ“ করিয়া থাকেন। এইসব শিশু প্ণ' বাক্য ব্যবহারের প্রয়েজনীয়তা 
উপলাধ্ধ করে না বাঁলয়া তাহাদের ভাষা শিখিতে বিলম্ব ঘটে। বধিরতা এবং ক্ষাঁ 
শ্রবণশান্তও ভাষা 'বকাশের পথে প্রকাণ্ড অন্তরায় ॥। আজন্ম বধির শিশু স্বভাবতঃই 
মূক হয়। 

বদধ (11161118008 )£ বৃণ্ধির সঙ্গে ভাষার একটি নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে । 
সকল বদ্ধমান শিশুই অবশ্য তাড়াতাড়ি কথা শেখে না। তবে যে সব শিশু 
তাড়াতাঁড় কথা শেখে তাহারা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান । 

সামজিক ও আর্ক পরিবেশ (5০9০109-5901)01010 5181003 ) £ যে সামাজিক 

ও আথিক পরিবেশে শিশুর জীবন কাটে ভাষাবিকাশে তাহার প্রভাব অসীম । উন্নত 
এবং মাজত পাঁরবেশে লালিত শিশুর ভাষা থাকে মাজত এবং শব্দভান্ডারও থাকে 
সমংদ্ধ। দাঁরদ্রু ঘরের শিশুরা মাজত ভাষার বাবহার শোনে না এবং সচরাচর মায়ের 
সম্গলাভে বাত হয় । জীবনে ভাষার গুরুত্ব উপলহ্ধি করে না বালয়া অশাক্ষিত 
পাঁরবারের পিতামাতা শিশুর উচ্চারণভঙ্গীও শোধরাইবার চেষ্টা করে না। অনুকুল 
পাঁরবেশে লালিত হইলে অনুন্নত শ্রেণীর শিশুরাও সহজেই শুম্দর ভাষা ও ভাবের 
আধকার? হইতে পারে। 

ধে'ন পাথক্য (5০%. ৫15016009 )£ গোড়ার 'দিকে ছেলেরা ভাষাবকাশের পথে 
মেয়েদের চেয়ে একটু অগ্রসর থাকে । কিন্তু শৈশব আঁতক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা 

প্রায় অধচাংশ ক্ষেত্রে ছেলেদের আতকম কাঁরয়া যায়। মনো বজ্ঞানধরা বলেন, ইহার 
কারণ এই সময় হইতে কন্যা জননীর এবং পূুন্ত পিতার সাহত আপনার সাধুজ্য লক্ষ্য 
কারয়া কন্যা মাতাকে এবং পূত্ত পিতাকে অনুকরণ করতে চেম্টা বরে। পুত! 
অধিকাংশ সময় গৃহের বা!হরে কাটান বলিয়া পূত্র তাহার সম্জলাভে বাত হয় এবং 
ফলে তাহার ভাষা শিক্ষাও ব্যাহত হয়। এই কারণেই একমাত্র ছেলের চেয়ে একমান্্ 
মেয়েরাই বেশী বাকংপটু হইয়া থাকে। ছেলেদের উচ্চারণ বিকারও মেয়েদের তুলনায় 
বেশী এবং তাহারও কারণ মুলতঃ মনন্তাঁত্বক। মেয়েদের মধ্যে যে ভাবাবেগের 
ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায় ছেলেদের মধো তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সেন়েদের 
তুলনায় আভভাবকদের নিকট বকঁন খায় ছেলেরাই বেশ । 

পারবারক সম্পর্ক ( [80115 15181109951) ) ৪ 'নাবিড় পারবারক সম্পক 
ভাষাঁবকাশে সহায়তা করে। শিশুরা যাঁদ গৃহের পরিজনদের সকলের সচ্ষে সচ্ছন্দে 
কথাবাতার মহ্রযোগ ও স্বাধীনতা পায় তবে তাহ।র ভাষারও দ্রুত উন্নতি ঘটিয়া থাকে । 
আবার যমজ 'শিশহ এবং পারবারের যে সকল শিশুরা একেবারে সমসামায়ক তাহ!রাও 
ভাষাবকাশে সচরাচর পিছাইয়া থাকে । কারণ তাহারা পরস্পরের প্রাতি একাস্ত আকৃষ্ট 
থাকায় তাহাদের ভাষা সমাঞ্জাঁয়ত হইতে বিলছব ঘটে । অনাথ আশ্রমের শিশুদের 
সম্মাখে আদশ* ভ'ষার নমুনা থাকে না ঝলিয়া তাহাদেরও দ্রুত ভাষা1বফাশ ঘটে না। 
এই কাঃণে নাসণারী স্কুলের শিশদের ভাষ।াবকাশে 1বলম্ব ঘটে । 

দ্বিভাষা (94109841130) )£ 1এশ,কে এই সময়ে দুইটি বা ততোধক ভাষ। 
শিক্ষা দিঝ।র প্রচেত্টা ভাষা শিক্ষার অন্যতম প্ুধান অঙ্করায়॥ 'বম্ষেতঃ শিশু যদি 

গহে একাঁটি ভাষা ব্যবহার করে এবং স্কুলে অপর একাট ভাষা (সাধারণতঃ বিদেশং 



শিশুর বন্ধ ৯৪০ 

ভাষা ) শেখে তবে দুইটি ভাষাতেই সে পিছাইয়া থাকে । শিক্ষাবিদ:গণ আজকাল তাই 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুর প্রাথামক শিক্ষা শুরু করার পক্ষপাতী। 

প্রাঙ্ষোভিক বিকাশ (12100010091 0০৮০1079176.) $ নবজাত শিশু কি ধরনের 
এবং কয়টি মৌলিক প্রক্ষোভ নিগ্না জন্মায় সে সম্বন্ধে হ্স্ভর গবেষণা হইয়াছে। 
দার্শীনক দেকাতে (109508116 ) বিস্ময়, ভালবাসা, ঘ-ণা, কামনা. দুঃখ ও আনন্দ এই 
ছয়টি মৌলিক প্রক্ষোভের উল্লেখ কাঁরয়াছেন। কিন্তু মনগ্াত্বক ওয়াটসনের মতে 
শিশুর আবেগ মাত্র তিনাটি- ভয়, রাগ এবং আনন্দ । জোর শব্দ এবং ইঠ!ৎ ভারসাম্য 
বা অবলঘ্বন হারান হইতে ভয় জাগে। মুল রাগের উপলক্ষ্য মানত একটি-_ শিশুর 
গপশ্দন, অঙ্গচালনা ইত্যাদিতে বাধা দেওয়া । আবার আদর করিলে [শিশুর মনে 
মানন্দের সঞ্চার হয়) আধুনিক মনস্ঞাত্বকরা বস্তু ওয়াট-সনের এই মতের (বিরো।ধতা 
করেন॥ তাঁহাদের মতে শিশুর প্রক্ষোভ এতই সাধারণধম* যে কোন প্রক্ষোভের কোন: 
প্রীতীক্রয়া তাহা বোঝা প্রায় অসগ্ভব॥। ক্যাথারিন [রজেষ ( 7911061106 13710859 ) 

একাধক পরীক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসয়াছেন যে এক ধরনের উত্তেজনামলক 
অবস্থাই [শিশুব আদিম প্রক্ষোভ। তিন মাস বয়স হইতেই শিশুর এই আদিম 
প্রক্ষোভ বিশেষায়িত হইতে শুরু করে এবং উহা হইতে আনন্দ ও অস্থাচ্ছন্দ্য এই দুইটি 
প্রক্ষোভ জন্ম নেয় । অদ্বাচ্ছন্দ) ৪ মাস বয়সে 'বিশেষঠিত হয় রাগে, ৫ মাসে 'বরান্ততে 
এবং ৬ মাসে ভয়ে । ৬ মাসের সময় আনন্দ বশ্যোঁয়ত হয় উচ্ছ্বাসে, ৯১০ মাসে 
বড়দের প্রত ভালবাসার এবং ১৫ মাসে ছোটদের পতি অনুরাগে । এই বয়সেই শিশুর 
মনে 1হংসারূপ প্রক্ষোভেরও সঞ্চার হয় । 

প্রক্ষোভের শ্রেণীবিভাগ £ সমাজজীবনে প্রক্ষোভের গুরুত্ব ও কাষকারিতা 
অনুযায়ী প্রক্ষোভকে হীতিবাচক (০09101৬০) ও নোতবাচক (ব68811৬6) এই দুই 
শ্রেণীতে ভাগ করা ঘায়। ইতিবাচক প্রক্ষোভগুলির মধ্যে পড়ে আনন্দ, সুখ, স্নেহ 
কৌতুহল ইত্যাদি । এই প্রক্ষোভগ্ল সমাজজাীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে আমাদের 
মমূহ সাহাষা কষে। পরস্তু ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, ঈষণ প্রভাতি নোতবাচক 
প্রন্মেোনভের পর্ণ য়ভুত্ত । নোতিবাচক বালয়া গণ্য হইলেও ইহারা কিন্তু জশবনের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজনীয় । কারণ ভীত-রোষ প্রভীত শিশুকে আত্মরক্ষা করিতে সাহাব্য 
করে। ভীতির অনুভুতি তাহাকে বিপদ হইতে সজাগ কাঁরয়া দেয়, অপরাধ হইতে 
নিবৃত্ত করে এবং 'বিপদের কবল হইতে 'নম্কীতিলাভের সহায়তা করে । রোষের 
অনুভুতি তাহাকে শন্তুকে পরাভূত করিয়া নিজেকে যক্ষা কারবার প্রেরণা দেয় । তবে 
এই সকল আবেগগ্যাল বেশী বাড়িতে 'দিতে নাই কারণ উহার়া আতারস্ত বৃদ্ধি গাইলে 
শিশুর মানাঁসক সুস্থতার ব্যাঘাত ঘটাইবে । তাই গোড়া হইতেই শিশুকে এমনভাবে 
গাঁড়য়া তুলিতে হইবে যাহাতে সমস্ত আবেগগুূলি সংযত ও নিয়ম্মিত থাকে । 

শিশুর আবেগের শ্ু্ঠু বিকাশের পিছনে থাকে দৈহিক ও মান1সক পারনমন 
(22818151001) এবং উপযনুন্ত শিক্ষা (1530171056) 1 

সামাজিক চেতনার বিকাশ (99০181 06৬০101)1161)1) £$ সামাজিক চেতনার বিকাশ 
বালতে বুঝায় শিশুর পারপা্বিকাচ্ছত অন্যান্য বাত, দল ও সংগঠনের সঙ্গে শিশুর 
সম্পকেরি পাঁরণাতি। শিশু ঘখন পৃথিবীতে জম্ম নেয় তখন হয়ত তাহার ভিতর 



১৬৪ গৃহ-পারিচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 

সামাঁজক হইবার ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে কিন্তু তব্ও সে. সামাজিক নয়। কিন্তু 

শীঘ্রই সে নানা ধরনের মানুষের সংস্পশে' আসে, তাহাদের সঙ্গে শিশুর সম্পক" গাড়িয়া 
ওঠে । যে সমাজের মধ্য শিশু প্রাতিপালিত হয় সেই সমাজের অনুমোদিত আচরণ 
সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া ওঠে এবং সেই মান অনুযায়ী আপন আচরণকে 
নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে । শিশুর এই সামাজিক আচরণের ক্লমবিকাশকে সামাজিকণ- 
করণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। 

বিকাশের ধারা £ দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে যেরূপ সামাজিক বিকাশের ক্ষেযেও 
সেইরূপ শিশুর চেতনার গণ্ডি একটি নির্দিষ্ট পথ ধারয়া চলে। শিশুর আচরণে এই 
গতিপথ অবধারিত ॥। ফলে কোন শিশুকে বিশেষভাবে পযবেক্ষণ না করিয়াও কোন: 
বরসে শিশু ভার কিংবা লাজুক হইয়া পাড়বে, কোন: বয়সে ছেলেরা ছেলেদের প্রাতি 
এবং মেয়েরা মেয়েদের প্রাতি আকৃষ্ট হইবে, কোন: বয়সে তাহাদের মধ্যে যৌন চেতনার 
[বিকাশ হইবে ইতাদি তথ্য শিশ্বিদংরা বলিয়া দিতে পাবেন। শিশুর সামাজিক . 
চেতনার 'বকাশকে আমরা দুই'টি অধ্যায়ে ভাগ করিতে পাঁর- (ক) প্রাকৃ*সামা জব 
আচরণ ও (খ) সামাজক আচরণ । 

(ক) প্রাক-সামাজিক আচরণ £ জন্মের সগয় হইতে প্রায় দেড়মাস পক 
প্রতেকটি শিশু থাকে একটি অসামাজিক জীব । এই সময় শুধু তাহার দেহের 
প্রশয়োজনগ্লি মিটিলেই পে সন্তুষ্ট থাকে । মানুষ এবং বস্তুর পার্থক্য সে উপলব্ধি 
করেনা । এই বয়সে শিশু মানুষ এবং পখুপাখীর কণ্ঠপ্বধের পাথণকাও বহঁঝতে 
পারে না। ্বিতীয় মাস হইতে শিশু মানুষ চিনিতে পারে ॥ ততপয় মাসে সে 
অপরের উপন্থিততে খুশি হয়। তাহার সঙ্গে কথা বঝাঁলয়া তাহাকে ভূলানো যায় । 
তাহাকে একা ফেলিয়া গেলে সে কাঁদে । এই সময় হইতেই তাহার প্রকৃত সমাজচেতনা 
শুরু হইয়া যায় । 

'খ) সামাজিক আচরণ £ শিশুর প্রথম সামাজিক সম্পক প্রাতত্ঠিত হয় বয়স্কদের 
সঙ্গে কারণ বয়স্ক বাক্তিরাই শিশুর জখবনের প্রথম সঙ্গী ॥ প্রথম দেড় মাস শিশু মানুষ 
সম্বন্ধে সম্পৃণ উদাসশন থাকে কিন্তু প্রায় দুই মাস বয়স হইতেই শিশু মানুষের 
কণ্ঠম্বর লক্ষা করয়া ঘাড় ?ফরাইতে পারে এবং মানুষের মুখ দেখিয়া হাসিয়া ওঠে । 
[শিশুর মুখের হাঁসই তাহার সমাজচেতনার প্রথম স্ফাঁত অথণং এই সময় শিশু 
সর্বপ্রথম তাহাব পাশে অপর বাস্তর উপস্থিতি উপলব্ধি কষে এবং তাহার ছারা 
প্রভাব্ত হয় । 

তৃঠণয় মাসে ঃই সে অপরের উপগ্থিতিতে খুশি হয় এবং মানুষ দেখলে হাত-পা 
ছড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করে । এই সময় শিশুর সহ্গে কথা বিলে সে কান্না থামায় এবং 
কোনরূপ শব্দ কারিয়া অনাদিকে তাহার মনযোগ 'ফিরান যায় । এই বয়সে একা ফোলয়া 
গেলে সেকাঁদে। তৃতীয় মাসেই শশু মাকে চিনিতে পারে। 

চতুর্থ মাসে 2 শিশুর সঙ্গে কেহ খেলা করিলে কংবা কথা বাঁললে সে হাসিয়া 
প্রত্াত্তর দেয় । এই বয়সেও কণ্ঠস্বরের তারতম্য তেমন উপলব্ধি করে না। ক্রুদ্ধ 
[কিংবা প্রফ:জ্ল কণ্ঠস্বর শিশুর মুখে হাসি ফুটাইতে সমান কাষ'কর। 

পণ্চম মাসে তখন হইতে শিশু কণ্ঠস্বরের পারবত'ন লক্ষ্য করে। তীক্ষু 
কণ্ঠস্বর কিংবা ক্রুদ্ধ চাহানিতে শিশু ভীত হইয়া পড়ে। মিষ্টস্বর এবং মধুর চাহানিতে 
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তাহার আনন্দের স্টার হয়। খাঁটি এবং কৃত্রিম ক্োধের পার্থক্য বোঝার তখনও ক্ষমতা 
জদ্মায় না। পণ্চম মাসে শিশু পাঁরচিত মুখ স্মরণ কারতে পারে এবং চেনা-অচেনার 
পার্থকা বোঝে । এই সময়েই শিশু অন্য শিশুদের প্রাত আকৃষ্ট হয়। 

ঘণ্ঠ মাসে £ বয়স্কদের প্রাত শিশুর মনোভাব থাকে আক্লমণাতআক । সে বডদের 
চুল ছিশড়য়া নাকমুখ খামচাইয়া দিতে চায়, চশমা ও বম্ত্রদ ধাঁরয়া টানে । এতদ্বাতণত 
মুখের নানারকম ভঙ্গী কারতে পারে । বণ্ঠ মাসের প্রারস্তে অচেনা মুখ দৌখলে তাহার 
মধ্যে একটা লজ্জা ও ভয় জাগে। অপাঁরচিতদের প্রত যেমন লজ্জা ও ভয় থাকে 
পরাচিতদের প্রতি তেমানি একটা বন্ধত্বপ্ণ মনোভাব দেখা যায় ! 

অষ্টম কিংবা নবম মাসে £ শিশুর ভাষা শেখার প্রচেষ্টা শুর হয়। বড়দের 
অনুকরণ কাঁরয়া সে হাতে তাল দতে 'কিংবা টা টা করিতে পারে। 

দশম হইতে ছাদশ মাসের মধ্যে শিশু আ:নায় প্রাতফলিত আপন প্রাতাঁবম্বের 
সাহত খেলে এবং উহাকে চুদ্বন বরে । এক বৎসর বয়সের সময় শিশুকে না না বলিয়া 
কোন কা হইতে বিরত করা যায় । এই বয়সে শিশু অপাঁরাচত লোক দেখলে ভয় পায়। 
নবম-দশম মাসে শশুর লজ্জা খুব বেশ থাকে এবং এই সময়টি অচেনা বয়ন (31181)£6 
৪৪০) বালগনা পারাচিত । 1খতীয় বংসরের শেষার্ধে আবার একটি অচেনা অধ্যায় আসে। 
এই সময় অচেনা লোক শিশুকে কোলে নিতে চাহলে সে একেবারে মায়ের কোলে 
মুখ লুকাইয়া ফেলে ! ১৫ মান বয়সে শিশু বড়দের সঙ্গ খুব পছন্দ করে এবং নানা 
জে তাহাদের অনুকরণ কাঁরতে শেখে । দুই বৎসর বয়সে শিশু অপরের দেখাদোথ 
নজেই খাইতে, পোশাক পাঁরধান করিতে এবং তাহার খেলাঘরের লামগ্রীগাল 
গোছগাছ কাঁরয়া রাখিতে আর করে। শুধু বড়দের নকল কাঁরয়াই শিশু জীবনে 
এতখানি স্বাবলম্বী হইয়া ওঠে । 
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(15806015০01 06610911001) ) 

দেহের অভ্যন্তরীণ ও বাহা অবস্থা শিশুর ব্লমাবকাশের ধারা ও নকংশাকে নিয়ন্ঘণ 
করে। শিশুর দৌহক বিকাশের মূলে বাঁহয়াছে নানা উপাদান, যথা-_খাদ্য, সাধারণ 
দ্বাস্থা ও পাঁরিপাশ্বিক অবস্থা । পারপাশিবকের মধ্যে আবার সঘণলোক, উল্মুস্ত 
বায়্ ও আবহাওয়া প্রধান । পরস্তু সামাজিক সম্পর্ক ও বিশুদ্ধ দৃণ্টিতজজী তাহার 
ব্যান্তত্থের কাঠামো নিমণণে সাহাধ্য করে। স্তরাং দেখ। যাইতেছে শিশুর দেহিক ও 
মানীসচ বঙ্কাণ কোন একটি উপাদানের উপর 'নিভরশখল নয়, উপাদানগুগল আবার 
পরস্পর ওতপ্রোত জাঁডত। শিশুর ক্লমবিকাশে উহাদের কোন:টর ভূমিকা ষে 
পর্বাধক গুরুত্বপ্ণ* তাহা আজও 'নিণ?ত হয় নাই ॥। তবে ক্রমশঃ বম গুরুত্ব হিসাবে 
নিয়ে উহাদের আলোচনা করা হইল । 

(১) বাদ্ধি (70611180006) £ সমস্ত উপাদানগুলির মধো সহজাত ব্যাদ্ধই 
বোধহয় পর্বাপেক্ষা গুরুতপত্ স্থান দখল করে। সাধারণতঃ বুক্ধিমান শিশুর 
বিকাশের গতি দ্রুত এবং নিরেট শিশুদের গাতি মন্থর হইয়া থাকে । হটির ক্ষে্রে 
দেখা 'গয়।ছে খুব চালাক শিশুরা তের মাসে হাঁটে, মাঝামাঝিরা চৌদ্দ মাসে, অপেক্ষাকৃত 
নিরেট শিশুরা বাইশ মাসে এবং একেবারে বোকার দল (11915) তিরিশ মাস বয়সে 
হাঁটে॥। কথা বলার ব্যাপারে খুব চালাক িশ:রা এগার মাসে, সাধারণ শিশুরা ষোল 
মাসে, অজ্পবৃদ্ধি শিশুরা চৌ্রিশ এবং বোকারা একান্ন মাসে বথা বলা শুরু করে। 

(২) যোঁন পার্থকা (398) £ প্রাক-শৈশবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বৃদ্ধির 
মান্রা বেশী থাকে । কিন্তু তারপরে অন্ততঃ কথা বলার ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে 
মেয়েরাই আগাইয়া যায় । দৈহিক পুষ্টিও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের আগে ঘটে। 
তাই মেয়েদের মধো যোনবাসনা আগে জাগ্রত হয় এবং মনের 'বিকাশ ঘটে ছেলেদের 
চাইতে আগে। 

(৩) অন্তথনম্রাবী গ্রন্থী (01905 01 1006108] 569166101। ) £ কতকগুলি 

গ্রণ্থির অন্তঃসরণ ও শিশুর দৌহক ও মানাঁসক বিকাশকে প্রভাবত করে। উদাহরণ 
[হসাবে বলা যায় কণ্ঠে অবস্থিত থাইরয়েডের (11)9101) 'নিকউবত প্যারাথাইরয়েড় 
(28180751919) গ্রদ্থলমহ রস্তে ক্যালাঁসয়ামের মান্না নিধারিত করে । এই গ্রদ্থগৃলির 

অভাব (৫6101600) ঘটিলে আঁন্থর বাঞ্ধ বাহত হয় এবং মাংসপেশীর উত্তেজনা 
আতশয় ব:ছ্ধি (1595£5,010901100 91 079 01050159) পায় । থাইরয়েড গ্রা্থজাত 

থাইরক্সিনও শিশুর শারী'রক ও মানাঁসক পুষ্টির পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় । ইহাদের 
অভাবে “কোঁটিন' (91911) বা বিকলাঙ্গ নিবোধ (৫০109100060 10101) শিশুর সৃষ্টি 
হয়। বক্ষে অবাস্থিত থাইমাস গ্রান্থ (0)5005) কিংবা মন্তকের নিম্নভাগে অবাস্থত 
পাইানয়াল গ্রাম্থসমহ (311581 £18005) আঁতমান্রায় সাক্ত় হইয়া উঠিলে শিশুর 
মানাসক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং বাল্যাবন্থা দীঘণদন স্থায়শ হর। যৌনগ্রাশ্থসমহের 
অভাবে যৌনচেতনা ঘটিতে বিলম্ব ঘটে । পরস্তু উহায়া সক্রিয় হইয়া উঠিলে শিশুর 
অকালে যৌনচেতনার উদ্গম হয় । 
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(8) প্নস্টি (ই 001690) £ ক্রমাবকাশের অন্যতম উপাদান হইল পৃণ্টি। পুষ্টি 
ধালতে শুধু খাদ্যের পাঁরমাণই বুঝায় নাঃ উহার গুণাগ্ণও পুষ্টির অন্তগত। 
শৈশবের খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব ঘাঁটলে 'রিকেটস, দাঁতের রোগ এবং আরও 
হাজার রকমের গোলমাল দেখা দেয় । পরীপক্ষা কারয়া দেখা গিয়াছে প্রতোকটি সুস্থ ও 
পবন ব্যান্ত শৈশবে উপয্বস্ত পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়াছে। 

(৫) উন্সুন্ত বায়; ও সংযণালোক (11951) 17 04 900116110) £ দৌহক বিকাশের 

জন্য উন্মুক্ত বায়ু ও সূযণশলোক একেবারে অপারহাধ॥। তবে মানাগক বিকাশের 
'ক্ষেত্রে উহার দান কতখান তাহা এখনও 'নণণত হয় নাই। 

(৬) আঘাত এবং রোগপাীড়া (10181155 00 [156859) £ শৈশবে কোন কাঠন 
রোগে আক্রান্ত হইলে 'কিংবা মান্তজ্কে কোন গুরূতর আঘাত লাগল মানাসক বিকাশ 
ব্যাহত হয়। অনবরত রোগে ভূ'গিতে থাকিলে দৈহক 'বিকাশও "বিলম্বিত হইয়া থাকে। 

(৭) পাঁরবারের শিশনর স্থান (০511101। 11) 01০ 810115) £ পরিবারে শিশুর 
ছ্ানও শিশুর ক্রমাবকাশের গাত নির্ধারিত করে ॥ দেখা গিয়াছে প্রথম সন্তানের চেয়ে 
প্রবতাঁ সন্তানদের ক্রমাবকাশের গাত দ্রুত। ইহার কারণ অবশাই এই যে পরবতণ 
[শশুরা অগ্রজদের অনুক্রণের ষে সুবিধা পায় প্রথম শিশ5টি সগরাচপ্ধ সেই ম্থাবধা হইতে 
ধা্চত থকে । একই কারণে সবণপেক্ষা কনিষ্ঠ সন্তানটি যাঁদ অগ্রজদের চেয়ে বয়সে 
মনেক ছোট হয় তবে তাহারও মানাসক বিকাশে অনেক বিলম্ব ঘটে কারণ অন:-বরণ 
কারবার মত আদর নমুনা তাহার সামনে থাকে না। তাই সে একেবাযে শিশু 
ধাঁনয়া বায়। 

(৬) জাতি এবং সংস্কৃতি (7২৪০০ 870 16016) £ বিশেষজ্ঞদের মতে জাতি 
এবং সংস্কাতির অবদানও শিশুর ক্রমাবকাশে কম নয়। উদাহরণ 'হসাবে তাঁহারা 
গ্বেতকায় জাতির সাহত কৃষ্ণকায় নিগ্রো সন্তানদের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে কৃষকার 
শিশুরা শ্বেতশিশুর চেয়ে বুদ্ধিতে হীন। কিন্তু শ্বেতজাতি দীঘকাল ধারয়া ষে 
আর্থিক, সামাঁজক ও রাজনৈতিক ন্ুবিধা ভোগ করিয়া আসন্লাছে কৃষকায় শিশুয়া 
'নেই নকল ন্ৃবিধা না পাওয়া পর্ন্ত বুপ্ধর ক্ষেত্রে এই জাতিগত তুলনা চলে না। 



গুহে অন্বস্থ ব্যক্তির ঘত্ু গুম 
| 

পর্যায় (0816 0: 006 5101 ৪0 1700)6 ) 
যার জারারাররএআাতার। টব যানের ক 

1, গৃহশ্যশ্রুষার মুললগীতি (88510 10110011155 01 110116 1013108 ) ৪ 

প্রতি গৃহেই অক্পাঁবন্তর রোগপাঁড়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গৃহিণ? অথবা 
অপর কোন বাধয়সী মাহলাকে শশ্রুষার দায়িত্ব লইতে হয়। সুতরাং গৃহশুহ্যার 
মজনগাতগৃীল সকলের জানা থাকা উাঁচত । গৃহশহশ্রুষার মূল কথা হইল ।১) বোগীকে 

সুস্থ করিয়া তোলা এবং (২) সংক্ামক রোগ হইলে রোগের বস্তার বন্ধ বরা। 
(১) রোগীকে সুস্থ কাঁরয়া তোলাই হইল সবচেয়ে প্রথম কাজ । একজন স্ 

বাস্ত তাহার দৈনাশ্দন প্রয়োজনগুলি যেমন স্নান, আহার ইত্যাদি নিজেই মিটাইতে 
পারে কিস্তু একজন অসুস্থ ব্যান্ত অপরের সাহায্য বাতণত এই কাজগুলি সমাধা করিতে 
পারে না। তাই তাহার শশ্রুধার প্রয়োজন । রোগণীর প্রয়োজনকে মোটামুটি তিন 
ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে £ 

(ক) দৌহক ও মানাসক প্রয়োজন £ স্নান, আহার, দেহের পাচ্ছিত্রতা ইতাদ 
দৌহক প্রয়োজন এবং স্নেহ প্রীতিলাভ মানাসিক প্রয়োজনের অন্তর্গত । 

খা পারিপাষ্বিকছ্থিত প্রয়োজন £ বস্মাদির পারচ্ছন্নতা, রোগিকক্ষে আলো- 
হাওয়া প্রবেশের সুযোগ ইতাদি পারিপাম্বিকিস্থিত প্রয়োজনের অন্তগতি | 

(গ) চিকিংসাগত ও শশ্রষাগত প্রয়োজন £ 

() উপবাস্ত চাকংসক কর্তৃক রোগানর্ণয়, 
(11) 'নিভূপ্প চাকৎগা ও উপঘ্স্তত ওষধপথ্য লাভ, 
(11) চিকিৎসকের িরেশিমত কোন বুদ্ধিমান ও 'বচক্ষণ বান্তি কর্তৃক'শুশ্রুষা 

লাভ। 
রোগীর উপরোক্ত প্রয়োজন মেটান এবং রোগীর আরোগ্যলাভে সাহাধ্ করা গৃহ 

শশ্রষার প্রথম ও প্রধান কথা । 

(২) বাধির বস্তার বন্ধ করা £ পাঁরবেশকে রোগমনস্ত রাখা গৃহশংশ্রষার অন্যতম 
মূলনশাত। সংকামক রোগের ক্ষেত্রে সামান্য অসাবধানতাতেই রোগ ছুড়াইয়া 
পড়ে। তাই শশ্্রধাকারিণীকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হয় এবং ব্যাধির প্রসার বন্ধ 
করার জনা সব রকম বাবস্থা গ্রহণ কাঁরতে হয় ॥ রোগঞ্ছোগকালে, বাধির অবসানে বি ংবা 
রোগীর মৃতা ঘটিলে রোগীর কক্ষের সমস্ত দ্ববাদ, আসবাব, রোগীর বাবহ্ৃত বস্তু, 
পৃত্তক, বিছানা" বাসনকোসন ইত্যাদি নবীজত করিয়া লইতে হয়। রোগ-কক্ষ 
'নব্শীজত করাও এবাস্ত গ্রয়োজন। 

রোগমনন্কর পর রোগণর দেহ নিবাজত কারয়া ফেলা এবং যতাঁদন রোগ ছড়াইবার 
সন্ভাবনা থাহে ততাদন রোগীকে গৃহে সংরুম্ধ রাখা গৃহশশ্রুষার অন্যতম মূল্নখীত। 

এই নখীতিগাল যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইল গহশুশ্্ষা সফল হইয়াছে 
বলা যায়। 



2. ক্োলান্স সামাল অক 
(009706121 9810 ০01 06 72016170) 

(61 রোগি-কক্ষ দিবাচন ও আননষন্জিক বাবচ্থা ( ৯61501101) 91 9101; 10017 « 

10 011)61 169011617057005 ) 2. 77777 

2. রোগি-কক্ষ নির্বাচন £ উপযূত্ত পরিবেশের মধ্য রোগি যাহাতে অবস্থান 

করিতে পারে তাহা দেখাই শুশ্রুধাকারিণীর প্রধান কাজ । একটি শ্রশন্, প্রচুর 
আলোহাওয়াযুস্ত, ধলধমবজিতি কক্ষহ যোগার উপযযন্ত পরিবেশ রচনায় সাহাযা 
করিতে পারে। হাসপাতালের কক্ষগূলি সাধারণতঃ রোগায় স্বাচ্ছ্যের উপযোগশ 
বারয়াই তৈয়ায়ী হয়, কিন্তু গৃহে রোগি-কক্ষ 'নিবণচনের আুযোগ সীমিত থান 
বাড়ির মধ্যে অন্তত সবচেয়ে আলোবাতাসযুস্ত ও নিজ'ন ঘরখাঠীনই রোগসর জন্য বাছির, 
লওয়া উচত। রোগীর পক্ষে ওষধ, পথ্য এবং শহশ্রুবা যতখান প্রয়োজন*য়, 
সবালোকও ঠিক ততথান প্রয়োজনগয় । শ্রীমত ফ্রোরে"স নাই[টঙ্গেল বালয়াছেন, 
আমার সমস্ত জীবনের আভজ্ঞতা হইতে জানয়াছি প্রত্যেকটি রোগি চায় আলো । 
গাছের গতি যেমন আলোর 'দকে, প্রতোকটি রোগ তেমান সংর্যালোকের দিকে এ 
ফিরাইয়া শুইয়া থাকে, উপয্যস্ত আলোক এবং হাওয়া পাইলে রোগ সহজেই সারিয় 
ওঠে ।” রোগীর আপনার ঘরখানি যদি রোগি-কক্ষ নির্বাচিত হইবার উপয্যন্ত হয়, 
'ওবে রোগীর সেই ঘরে রাখিবার বাবস্থা কারবে। রোি-কক্ষের সংলগ্ন একট ক্ষ 
প্রকোন্ঠ থাঁকলে উহা আদর্শ রোগা-কক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে । ইহার জ্ীবধ! এই 
যেরোগীর রানির পথ্য, ফল, দুধ, মিঘ্টি কিংবা অন্যান প্রয়োজনীয় জিণ্নপত্তগৃি 
এঁ কক্ষে একটি টেবিলের উপর রাখিয়া দেওয়া যায় অথচ এগুলি কাহারো নজরে 
আসে না। 

আসবাব-পন্ত্রের সংস্থান ৪ অপ্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব রোগ-কক্ষ হইতে 
অপসারিত কাঁরবে। দরজা-জানালাগুলি হইবে বেশ বড় বড় এবং আড়ম্বর শন্য. 
জানালায় কোন নকশা কিংবা জাঁফ কাটা থাকিবে 

না, কারণ তাহাতে ধুলাবালি ও মাকড়সার জাল 
জমিয়া ঘয় নোংরা হয়। আকুট-খাট, দুইটি টেবিল, 
দুইখানি সাধারণ চেয়ার ও একাঁট ইজি চেয়ারই 
রোগি-কক্ষের পক্ষে যথেস্ট। জামা-কাপড় ইত্যাদি 

র।থিবার জন্য একটি আলমারিও রাখা চলে) 
খাটখানি এমনভাবে রাখবে যাহাতে বিছানায় শুইয়া 
শুইয়া রোগি নগল আকাশ দেখিতে পায় অথচ ঝড়- | 
ঝাপ্টা বা দমকা হাওয়া আঁপয়া ধোগীর গায় না ঁলল, লা | 
লাগিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে রোগণর ০ 
জ্যনালায় পর্দা লাগানো যাইতে পারে । কক্ষের সমঞ্ভ রোগি-কক্ষ ২1. জানালা, 2" খাট. 
আসবাব যথাসাধ্য স্্রাক্ষিত রাখিবার চেস্টা কারবে । 3. টেবিল, 4. আগন্তুবদের জন। 
যে টেবিলে ধূইবার সরঞ্জাম থাকে, উহা ন্্যাকিনটোশ নারদ চেয়ার, 5. শুশ্রুষাকারিপর 
দিয়া মহুড়য়া দিবে । কদ্বল নন্ট হইবার ভয় থাকিলে জন্য নীর্দ'ঘ্ট আসন, 6. আলমারি । 



১৭ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শহ্শ্রুষা 

পুরু ব্রাউন পেপার দিয়া কম্বল ঢাঁকয়া দিবে । রোগি-কক্ষের অন্যানা প্রয়োজনণর 
লরঞ্জামের মধ্যে রহিয়াছে 

(১) একটি 'ক্রানকাল থামেণামটার, 
(২) ওষধ মাপিবায় ও খাওয়াইবার গ্লাশ, 
(৩ ফিডিংকাপ, 
(8) কাপ, ডিশ পণীরচ ও চামচ, 
(৫) মুখ ধোওয়াইবার গামলা, 
(৬) চিকিৎসক ও শ.শ্রষাকারীর হাত মৃছিবার জন্য দুইথান দ্বতল্ত্র তোয়ালে, 
(9) এক কমোড এবং একটি বেড-প্যান, 
(৮) একাঁট গরম (1191 ৬৪০1 026 ) ও একাট ঠাণ্ডা জলের ব্যাগ (7০০ 6৪8 ), 
(৯) এ বালাতি জল, 
৯০, একট মগ, 

(১১) সাবান, 

(১২। এক কুজা পানীয় জল, 
(১৩) একটি নোটবুক ও পোন্সল, 
(১৪) একট ডুণ, 
(৯৫) একট সেকেন্ডের কাঁটাযন্ধ ঘাঁড়। 

রোগীর ব্যবহারের 'চিরানঃ টয়লেটের সামান্য জিনিপপন্ত, বাসনকোসন ফোগি- 
কক্ষের সংলগ্ন প্রকোন্ঠে রাখা যায়। আসবাবের বাহ্ল্য যেমন কোগপর ম্বান্থযের 
প্রািকুল, একেবারে সজ্জাবহখন শন্যকক্ষও রোগগর মনকে নিম্মেজ ও পপীড়ত কয়া 
তোলে । এইজন্য রোগি-কক্ষে সামান্য প্ঞ্পবিন্যাস দরকার । তবে ফুলের রং, বণ” 
গস্ধ ও পারমাণ নরুপণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । তগরর গম্ধবনৃ্ত 

ফুল রোগীর পক্ষে উপযস্ত নয়। এতছ্যতগত ফ.ুলগ্যাল রান্রে সরাইয়া ফেলা উচিত। 
কারণ ফসের আকধষণে নানারকম কাঁট-পতঙ্ আসিয়া উপাচ্ছিত হয়। একমাস 
মানিপ্রণান্ট ব্যতীত অন্য কোনরূপ গাছপালাও ধোগীর ঘরে রাখা উচিত নয় ॥ 

আলোর বন্দোবস্ত ঃ বৈদ্যুতিক আলোই রোগি-কক্ষের পক্ষে উপযোগণী ॥ এই 
আলোকের প্রধান স্রাবধা এই যে ইহা বায়ুস্থিত অক্সিজেন টানিয়া লয় না। উপরস্ত 
প্রয়োজন হইলে বৈদযাতিক আলো কাগজ দিয়া মুড়িয়া রাখা চলে । ইহাতে রোগণ 
চোখে তশব্র আলো লাগে না অথচ শহশ্রষাকাফ়িণশরও কাজের অস্বিধা হয় না। রান্রে 
আবার ব্ব্প পাওয়ারের নীল বা সবুজ আলো জবালাইয়া রাখা চলে । 

রোঁগি-কক্ষে বায় সঞ্চালন £ রোগি-কক্ষে বায়ু সঞ্চালনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল 
ধপ্পের দূষিত বায়ু বাহর করিয়া দিয়া বাহরের মস্ত বায়ু ভিতরে টানিম্না আনা। 
উত্তাপ পাঁরমাপের জন্য কক্ষে একটি থামেমটার রাখা চলে। শীততাপশনিয়শ্নিত 
ষল্প্র দয়া অনায়াসে কক্ষের উত্তাপ ঠক রাখা ষায়। কিন্তু সে সুবিধা না থাকলে 
নবচেয়ে প্রশান কক্ষাট রোগীর জন্য 'নির্ণচন করাই শ্রে্ঠ। রোগীর পক্ষে দক্ষিণ, 
পূব অথবা দক্ষিণ-পাঁ্মমুখী ঘরই প্রশল্ত । এইরুপ ঘরে উম্মৃস্ত হাওয়া ও পর্ষাণ্থ 
সষণীকরণ মেলে । উত্তরমখী ঘর রোগপণর একেবারে অনৃপযৃন্ত কারণ শীতকালে 
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উত্তরে হাওয়া যেমন স্রখপ্রদ নয়, তেমানি উত্তরের ঘরে সৃধণলোক প্রবেশেষও সম্ভাবনা 
নাই। রোগি-কক্ষে বায় চলাচলের ম্াবধার জনা রুজু রুজন জানালা থাকা উচিত এবং 
জানাগুলি সব বদাই খুলিয়া রাখিবে। রাতের হাওয়া রোগশর পক্ষে খারাপ এ বৃবই 
ভুল ধারণা । শীতকালে সমস্ত জানালা খুণলয়া রাখা সম্ভব নয়ন । বায়ু-সঞ্চালনের জন্য 
ঘরে তাই ঘুলঘলি অথবা স্কাইলাইট থাকা উচিত। একটি লোকের জন্য প্রাতি ঘণ্টার 
৩০০০"ঘনফঁট বায় ল্ররৌজন । কমপক্ষে ১০০০ ঘনফুট বায়ু না হইলে রোগীর চলে 
না। তাই রোগি-কক্ষি হওয়া উচিত ১০ ফুট লঘবা, ১০ ফুট ট চওড়া ও ১০ ফন্ট উচ্চ। 

(৮) 'শিশয প্রাপ্তবয়স্ক এবং বদ্ধ বাতিদের শংশ্রুঘা ( -( বিআাচ৪ 21005 চ801621 

৪ 07101016101 86 16615 ) £ 

প্রাত গৃহেই শিশ,, প্রার্থবয়স্ক এবং বদ্ধ বাস্তরা কোন-না-কোন সময়ে অনস্থ হইয়া 
পড়ে এবং তাহাদের শহশ্রুষার প্রয়োজন হয় । 

শিশুর শচশ্রুষা £ শিশুদের শহশ্রুষা সর্বাপেক্ষা কতিন কাজ কারণ 2৫ যত খুব 
ছোট শিশুরা নিজেদের অন্গাবিধার কথা ব্যস্ত কারিতে পারে না। এই ধারণে শশুর 
নিদ্রা, ক্রন্দন, মুখের ভাব, জিহবা, মল, চম“ও [নিঃন্ত্রাব পষ-বেক্ষণ করিয়া দেখিতে হয় 
এবং শুর অন্ুস্থতা অনুমান কারয়া লইতে হয় । 

(১) নদ্রুঃ শিশুর সুনিত্রা হইয্লাছে, না ঘুমের মধ্যে সে ছটফট করিয়াছে । 

(২) ক্ুদ্দন £ ছোট শিশুর ক্ুন্দন সাধারণতঃ অবস্থাজ্ঞাপক । নাকি, নুরে ক্রশ্দন, 
ভীষণ চীংকার॥ অনবরত কান্না শশুর 'বাভন্ন অন্থাবধা প্রকাশ করে । শহশ্রযাকারণনকে 
এই ক্রন্দন পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কারিতে হইবে। স্রঙ্ধ শিশুর! 
সবদা সজোরে কন্দন করে। 

(৩) মুখের ভাব ঃ 'বাভন্ন রকম রোগে শশুর মুখে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পায় । 
রাস্তমাভা জহর সূচনা করে, হলদে ভাব জনাডস (80701) রোগের সক 1 পরস্তু 
নীল আভা তাহার হৃৎপিণ্ডের (79210 কষ্ট প্রকাশ করে। 

ভীষণ ভেদ বমি হইলে শিশুর মুখে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায় । 

(৪) জিহ্বা ঃ 'জিহ্বায় কোন আবরণ পাঁড়য়াছে ক না। 

(৫) মল ঃ মলের পারমাণ ও বণে কিছ অস্বাভাবক্ত্ব আছে কিনা লক্ষা 
কারতে হইবে । অসুস্থ হইলে শশুর মলের ঘনত্ব, বন সংখ্যা ও পারমাণের দিকে 
নজর রাখিতে হয় । ূ 

(৬) চর্ম £ দেহে তাপ অনুভব করা যাইতেছে ?কনা অথবা চর্মে কোন র্যাশ 
বাহর হইয়াছে কিনা । 

(৭) নঃল্রাবঃ নাক অথবা কান দিয়া কখন কখন নিঃল্লাব হইতে থাকে । এই 
[নঃস্রব লক্ষ্য কারলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে। 

[শশংদের শহশ্রষা করার দ্বিতীয় অসংবিধা হইল যে তাহারা সাধারণতঃ অবুঝ । 
অসুস্থ হহলে আরও বেশশ অবুঝ হইয়া পড়ে এবং ওষধ-পঞ্য গ্রহণে আপাতত জানায় । 

শুশ্রযাকারণর তখন শশুর আব্দার বা খানার নরম হইতে নাই । তাহার বাহ! 
করণণয় তান কারবেন। | 
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7১151790079 ০১৮১-র শহ্রুষা 8 এইসব শিশুরা অত্যন্ত দুব'ল থাকে। তাই 
জন্মের পরে তাহাদের স্নানের পারবর্তে ঈষদহ্ফ তেল দারা ঘাঁষয়া দিয়া নরম কাপড় 
দিয়া দেহ মৃছাইয়া দিতে হয়। তারপর তুলা দিয়া জড়াইয়া একটি ফ্লানেল কাপড় 
পরাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের জন্য 1০০৪০: প্রয়োজন হইতে পারে ॥ 10099৪- 
£০: না থাকিলে গরম জলের ব্যাগের সাহায্য দেহ গরম রাখবে। 

প্রাপ্তুবয়প্কদের শশশ্রষা £ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যান্তর শহশ্রুধা করা অপেক্ষাকৃত 
সহজ কাজ । অতাস্ত পড়ত না হইলে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যান্তিকে হাতের কাছে সব কিছ, 
জোগাইয়া দিলে গে নিজেই তাহার মুখ ধোওয়া, গা স্পঞ্জ করা, ওষধ ও পথ্য গ্রহণ 
করার কাজ ঝারতে পারে। বস্তুতঃ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি গরূতয় অশ্রস্থ না হইলে 
নিজের কাজ নিজেই করা পছন্দ করেন এবং অপরের হাতে মুখ ধুইয়া বা অপরেষ 
হাতে খাবার গ্রহণ করিয়া তাহার কখনো তীপ্ত হয় না। অল্প অসুস্থ ব্যন্তর কাজগুলি 
শুশ্রুধাকারণণ করিয়া দিবেন না, কেবঙ্গ তাহার দৈনান্দন কাজগুলি সম্পন্ন কাঁরতে 
সহায়তা কারবেন । তবে গুরুতর অন্গন্থ হইলে তাহার সমন্ঞ ভারই গ্রহণ করিতে হইবে। 

বৃদ্ধদের শঃশ্র;যো £ বার্ধক্যকে 'ছ্বিতীয় শৈশব বলা হয়। শিশুর মতই বৃষ্ধদের 
শুশ্রযাও কঠিন কাজ কারণ বৃদ্ধ বয়সে মানুষ শিশুর মতই অবুঝ এবং আরও বেশ? 
স্পশ্কাতর হইয়া পড়ে । সামান্য ঘটি কিংবা অমনোযোগ লক্ষা করিলে তাহারা 
নিদ্দেদের অবহেলিত মনে করে। শহশ্রষাকারিণীকে তাই একাদকে যেমন ফ্লোগণর 
দৌহক প্রয়োজনগহীলর 'দিকে খেয়াল রাখিতে হয় অপর দিকে তেমন আবার তাহার 
মন্রে দাবও মিটাইতে হর । 

সমস্ত রুগ্ন বান্তর বশেষভাবে মুখের বত লইতে হয়। বদ্ধ ব্যান্তদের ক্ষেত্রে 
“পঠেরও বিশেষ যত্ন লওয়া কত“ব্য। 

রোগীর [পিতেক যত £ দীর্ঘাদন বিছানায় শুইয়া থাকিলে রোগখর পিঠে অনবরত 
চাপ ও ঘষা লাগে বালয়া পিঠে শধ্যাক্ষত হইতে চায় । এই ক্ষত নিবারণের জন্য 
রোগীর পিঠের বত্ব লওয়া একান্ত প্রয়োজন । বষ্ধ ব্যান্তদের সহজে বেড-সোর 

হইতে চায়। 

বেড-সোর বা শধ্যাক্ষত (35 5০:০) £ বেড-সোর কথাটির অর্থ শব্যাজানত 
র্মের ঘা। দী'ঘাদন যাবৎ শষ্যাশায়। হইয়া থাকবার ফলে রোগাঁর দেহের কোন কোন 

আও জর শি শা ৮ 

সংশের রন্তু চলাগল কামনা আমে, এবং সেই সমস্ত জায়গায় বেড-সোর হইতে চায় । চার। 
০ 

শরখরের যে সব অংশে অনবরত ঘষা-ও. চাপ লাগে সেই. সকল চ্ছানেও বেড-সোর হইতে 
চার । [পঠে এবং কোমরে সবচেয়ে বেশী শয্যাক্ষত দেখা যায়। তাছাড়া যেসব অংশে 
চর্মের উপর হাড়_বেশ ট”চু হইয়া থাকে সেই সব চ্ছানে বৈউ-সোর দেখা দের, যেমন 
কধিং কনুই, নিতদ্ব হি ও পায়ের গোড়ালি ইত্যাঁদ। বেড-সোর নিবারণ্রে জনা 
শৃষ্ষাকারিণশকে সর্বদা সজাগ থাকিতে হয় কারণ একবার বেডস্সোর দেখা 'দিলে উহা 
দত ছড়াইতে থাকে । এইজন্য বেড-সোরের চাকংসার চেয়ে বেড-সোর প্রাতরোধ করা 
ন্হজ কাজ । 

বেড-সোরের সূচনা ও কারণ ঃ বেড-সোর দেখা দবার পৰে” চমের সেই শ্থানাট 
লালবণ" হইয়া ওঠে । তৎক্ষণাৎ উহা প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন কারতে না 
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শশাায়লে বেড-সোর এত দ্রুত ছড়াইতে থাকে যে উহার প্রসায় বন্ধ করা শহশ্রষাকারিণণর 
পক্ষে এক দুরুহ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় । 

বেড-সোর হইবার কারণ প্রধানতঃ উরি ৫ 

১১) অসাবধানতাবশতঃ রোগখকে নাড়াচাড়া করা £ শুশ্রযাঁরণণর অপাবধানত। 
বেড-সোরের একটি কারণ। বেড-প্যান কিংবা বেড-রেস্টের ধারাল কিনারায় ঘষা 
লাগিয়া বেড-সোর হইতে পারে । 

(২) ঘষণঃ চাদর জড় অথবা ভাঁজ হইয়া থাকিবার ফলে কিংবা বিছানায় রুটির 
গড়া জমা হইয়া থাকিলে ঘষ্ণের স:ষ্টি হইতে পারে। ঘষণণের ফলে সচরাচর 
জ্ঞানুদ্বয়ের ভিতরের দিকে, মান্ভিচ্কের পশ্চাদ্ভাগে, গোড়ালির ভিতর 'দিকে এবং কানে 
বেড-সোর হইয়া থাকে। 

(৩) চাপঃ বহুদিন ধরিয়া শধ্যায় একইভাবে শুইয়া থাকবার ফলে দেহের কোন 
কোন অংশে বিশেষতঃ পৃন্ঠদেশে ও কোময়ে অত্যন্ত চাপ পাঁড়তে পারে এবং রন্ত চলাচল 
বন্ধ হইয়া অবশেষে বেড-সোর সৃষ্টি করে। 

(৪) দেহের কোন অংশ অনবরত ভিজা থাকবার ফলে £ দেহে অংশাবশেষ 
অনবরত ভিজা থাকিতে থাকিতে সেই স্থানের চাড়া নরম হইয়া আসে এবং সহজেই 
সেখানে ক্ষত হইতে পারে । আতিরিস্ত ঘাম, মলমনত্র ধারণে অক্ষমতার জন্য, আবার 
»নানের পরে রোগীর দেহ ভাল কারয়া না মোছাইয়া দিলেও শরীর 'ভিজা থাকে। 

বেড-সোর প্রাতরোধের উপান্ন £ 

(১) চাদরে কিংবা ম্যাকিনটোশে যেন ভাজ না পড়ে, কঃ5কাইয়া না যায় কিংবা 
রুাটর গধ্ড়া না থাকে । 

(২) দিনে অন্ততঃ দুইবার কাঁরয়া সাবানজল 'দিয়া পিঠ ও কোমর উত্তমরূপে 
ম্াখাইবে। শশ্রযাকারিণীর সাবানজল লইয়া 'নাঁদিন্ট স্থানটিতে বৃত্তাকারে মাথাইবে। 
এ জল চমে" শু'ষয়া গেলে আলভ অয়েল ও 'স্পারট মিশ্রত কারয়া সকলস্থানে ঘাষয়া 
দিবে এবং রোগধর গায় একটু পাউডার ছড়াইয়া দিবে। 

(৩) রোগি-দেহের কোন অংশে মাহাতে আতার়স্ত চাপ না পড়ে সোঁদকে সতক' 
দ-স্টি রাখবে এবং প্রাত দুই ঘণ্টা অস্তর অক্ষম রোগীদের পাম্ব পারবর্তন কারয়া 'দিবে। 

(৪) শরণরের কেথাও জল জাময়া থাঁকতে 'দবে না। 
(৫) চর্মে কোনরূপ রঃক্ষতা দেখা 'দিলে ?স্পারট ও আলিভ ওয়েল সমপারিমাণে 

মাশ্রত কারয়া এ স্থানে মাথাইবে । . 
বেড-সোরের চিকিৎসা £ প্রাতিরোধের সবরকম বাবস্থা অবলঘ্বন করা সাও যাঁদ 

বেড়সোর দেখা দেয় ?কংবা চর্মের কোন অংশ লাল হইয়া ওঠে তবে শহশ্রযাকার়ণর 
প্রথম কত'ব্য হইবে পরাঁদন চাঁকৎসক আসবার সনে সঙ্গে এ স্থানটির দিকে মনোযোগ 
আকর্ষণ করা এবং ইতোমধ্যে | 

(১) শহশ্রষাকারিণী এয়ার কুশন দিয়া বেড-সোরকে নব রকম চাপ ও হষণণ হইতে 
রক্ষা কারবে। 

(২ 'দেহের অনান্র যাহাতে বেডসোর না ছড়াইতে পারে এইজন্য ক্ষতস্থান1ট 
পারি্কার রাখবে । + 
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(৩) বেড-সোয়ের আশেপাশের উস্ছু হাড়াবশিন্ট স্থ।নগুলতে 'দিনে অনেকবার 
আলভ অয়েল ও 1স্পরিট 'মীশ্রত করিয়া মাখাইবে । 

(০) রোগটর ওষধ ( /১01010130801010 01 01095 ) £ 

রোগীর ওষধ 'দিবার দা'য়ত্বও শুশ্রযাকারিণীর । উপযযস্ত ওষধ, পথ্য ও শশপ্রষার 
সাহাযোই রোগণকে সুস্থ কাঁরয়া তোলা সম্ভব ॥। দেহে ওষধ প্রবেশ করাইবার় নানারকম 
পথ আছে ; বথা--(ক) মুখ, (খ) নাক, (গ) ত্বক ও (ঘ) মলদ্বার । 

(ক) মুখের মধ্য দিয়া রোগখর দেহে ওষধ দেওয়া £ রোগনকে ওষধ খাওয়াইতে 
হইলে [নম্নালাখত 'নয়মগযীল পালন কাঁরবে £- 

(১) ওষধধ দিবার পূবে সর্বদা ওষধের লেবেল দেখিয়া নাম পাঁড়য়া লইবে। 
শুধুমাত্র গন্ধ শখাকয়া বা ওষধের বর্ণ দৌখিয়া কখন কোন: ওষধ দিতে হইবে আন্দাজ 
কাঁরতে যাইবে না। 

(২) িকিৎসক যাঁদ ওষধ দিবার কোন নাঁদন্ট সময় গনধরিণ না কারিয়া দেন তবে 
ওষধ 'দবায় মোটামুটি নিম্ীলীখত সময় অনুসরণ করা যাইতে পারে £ 

উষধ দেওয়া হইবে সময় রাত এবং দন 
দুই ঘণ্টা অন্তর ২, ৪, ৬ ৮, ৯০, ১২ 

তন ঘণ্টা অস্তর ৩, ৬, ৯১ ১২ 
দিনে তিন বার রী ২ ৬ [দিন 
[দনে চার বার » ২, ৬১ ১০ 
(৩) আহারের পর স্ 1নদে'শ থাকিলে আহার শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 

উষধ দিবে এবং পূর্বে যাদ ওষধ দিবার নির্দেশে থাকে তবে আহারের অন্ততঃ ২০ মিনিট 
পুবে" ওষধ দিবে । 

(8) চিকিৎসকের বিশেষ নিদেশ ন। থাকলে সময় আতক্রান্ত হইয়া গেলেও কখনও 
ঘুম ভাঙাইয়া ওষধ 'দিবে না। 

(৫১ ওষধ 'দবার প্বে" ওষধের বোতল টি ঝাঁকিয়া লইবে। 
(৬) ওষধ 'দবার পরে রোগীকে সব্দা ছোট এক গ্লাস জল পান কারতে দিবে। 

ওষধ খাইবার পরে রোগর মুখ বাদ অত্যন্ত বিস্বাদ লাগে তবে এই বিস্বাদ ভাব দুর 
কারবার জন্য মৌরস বা জোয়ান ইত্যাদি যে কোন মুখরোচক জানিস [নবে॥। রোগণগর 
মুখ যাঁদ শুকনা বোধ হয় তবে ওষধ 'দবার পরখ মুখে একটু জল দিয়া লইবে॥ 

(৭) খাইবার ওষধ বাতশত অন্য যে-কোন ওষধ যাঁদ !বষান্ত নাও হয় তথাপি 
সবদা পৃথক: কারয্না রাখবে । 

(৮) 'বিষান্ত ওষধ ও খাইবার ওষধের শিশির গড়ন ও বর্ণ সম্পূণ স্বতশ্র হওয়া 
বাঞ্চনীয় । বিবান্ত ওবধের জন্য রাঁঙন 'শিশি এবং খাইবার ওষধের জন্য সাদা শিশি 
ব্যবহার করিবে । 1বষান্ত ওষধের 1শাশর গায় “বষ” শব্দটি বড় করিয়া লিখিয়া |দবে। 

(৯) সংক্লামক রোগখর বাবহৃত বাসনপন্র ও বস্ত্রাদির মতই তাহার ওষধের গ্লাস, 
শিশি, মুখ ধইবার গামলা ইতাদি পৃথক করিয়া রাখবে। 

(১০. ওষধে লোহা থাকলে দাঁত কালো হইবার সম্ভাবনা । এইজন্য লেঃহমিশ্রিত 
ওষধ গ্ট্র দিয়া রোগীকে গ্রাস হইতে টানিয়া খাইতে বলিবে। 



রোগীর সাধারণ যত ১৭৫ 

মৃখ দিয়া যেসব ওষধ খাওয়ানো হয় তাহা সাধারণতঃ ছর় প্রকার-__তর়ল (19010), 

বাঁটকা (19119 )১ চূর্ণ ( 9০%1৫০1 ), ট্যাবলেট ( 0৮161) ক্যাপস্থল ( ০81950155 ), 
তৈলজাতীয় (০11) ওষধ। 

তরল ওষধ (1,019 )£ রোগীয় মুখে তরল ওষধ দবার পূর্বে উহা ঝাকয়া 

লইবে। যে সব ওষধের তলায় থিতান পড়ে গ্লাসে ঢালিবামান্র কালাবিলম্ব না করিয়া 

রোগীর মুখে ঢালিয়া দিবে। তরল ওষধ মেজার 

প্লাসে ঢালিয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয় । 

ওষধ ঢাঁলবার পরে শিশির ছিপি খুব ভাল 

করিয়া আঁটয়া দিবে এবং ওষধ খাওয়ানো হইয়া 
গেলে গ্লাসাটি সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়া শকাইয়া ফেলিবে। 

বটিকা (7১115) সাধারণতঃ একবারে একটি 
গোটা বাঁটকা খাইয়া ফোঁলবার 'নয়ম ॥ অনেকের 
একটি ভুল ধারণা আছে যে গলার ভিতর বাঁটিকা 
ফেলিয়া দিলে গিলিতে সুবিধা । রোগীর মুখে 
প্রথমে শুধু একটু জল ঢাঁলবে। তারপর জিহ্বার 
অগ্রভাগে বাটকা'ট রাখিয়া রোগনকে গলিতে বলিবে। মেজার গ্রাস 

চুর্ণ ( ৮০৬৫০: )৪ জলের সঙ্গে ওষধের চূর্ণ মিশ্রত কাঁরয়া খাইতে 'দিবে। 
কখনও কখনও চিকিৎসক মধুর সঙ্গে চণ মিশ্রত কাঁরয়া খাইবার নিদেশ দেন। 
শুশ্রষাকারণসর কাজ হইল চকৎসকের 'নিদেশ পালন করা । 

ট্যাবলেট ([80150) ৪ বাঁটকার মতই ট্যাবঙ্লেট একসঙ্গে জল 'দয়া 'গিলিয়া ফেলা 
যায় নতুবা চূণ“ কারয়া জলের সঙ্গেও খাওয়া চলে । গলা অথবা বুকের ক্টের জন্য 
যে ট্যাবলেট দেওয়া হয়, রোগীকে তাহা সধ্ধদা চুষিয়া খাইতে ধালবে। 

ক্যাপসুল (0813015) £ একটি খাপে ভরা ওষধ। রোগীকে সব্দা গিলিম়না 
খাইতে 'দিবে। 

তৈলান্ত ওষধ (011) ৫ যথা, ক্যাস্টর অয়েল অথবা কডাঁলভার অফ্ভেল। গ্লাসের 
1ভতর এবং কিনারায় পাঠতিলেবু কিংবা কমলালেবুর রস মাথাইয়া লইয়া ওষধ ঢালবে। 
এইবার খানিকটা লেবুর রস প্রথমে গ্রাসে ঢালিয়া দিয়া ওষধ দিবে । তারপর আবার 
খানিকটা লেবক্প রস ঢািয়া দিবে । এইবার গ্লাসের সমন্ত পদার্থ টুকু রোগীর মুখে 
ঢালিবে। 

গরম দুধের সঙ্ষে ক্যাস্টর অয়েল মিশাইয়াও রোগণকে দেওয়া যায় । একাটি কাঁটা 
(1011) 'দিয়া বেশ করিয়া ক্যাস্টর অয়েল ও দুধ ফেটাইয়া লইবে। তারপর রোগীকে 
উহা খাইতে দিবে । তৈলান্ত ওষধ খাওয়াইবার জন্য সবদা একাঁটি পৃথক গ্লাস ব্যবহার 
করিবে । লবণ ও জল 'দিয়া সহজেই এ গ্লাস পাঁরিম্কার করা চলে । 

(খ) নাক ঃ£ ওষধ 'দিবার আর একাঁট পথ হইল নাক। অত্যন্ত পখীড়ত 
রোগীদের নঃ*বাসের কষ্ট লাঘব করিধার জন্য নাসাপথে আক্সজেন দেওয়া ব্যবস্থা করা 
হয়। তবে শাক্ষত (08105 ) শহশ্রুষাকারিণী ব্যতশত গৃহে সাধারণ লোকৈদের 
দিয়া এইরপ আকজেন 'দিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। 

গহস্পার 712 



১৬ গৃহ-পারচালনা ও গৃহশ্প্রশ্রুষা 

(গ) ত্বক £ দেহের ওষধ প্রবেশের আর একটি পথ হইল ত্বক-। ইনংজেকশান 
ও মালিশ এই দুই ভাবে ত্বকের মধ্য দিয়া ওষধ দেওয়া হয়। চিকতসকের নিদে'শ 
অনযায়শ মালশ করা কঠিন নয়, 'কন্তু চিকিংসক কিংবা শিক্ষিত শহশ্রুষাকারিণশ 
বাতীত অপর কেহ রোগীকে ইনজেকশন দিব।র চেস্টা করিবেন না। 

(খ) মলঘ্বার £ মলঙ্বার দিয় রোগীকে এনিমা (60608) দেওয়া হয় । 

অচেতন রোগীদের মুখ দিয়া খাওয়ান সম্ভব হয় না বালিরা মলগার 'দিয়া খাওয়াইবার 
ব্যবস্থা করা হয়! এইক্ুুপভাবে খাওয়ানোকে খানমা দেওয়া বলে। সাধারণ লবণ 
জলের (0011781 5911106 5/861) সঙ্ষে গ্রুকোজ 'মিশাইয়া মলঘার "দয়া প্রবেশ করাইয়া 
দিবে । 151কংসকে? নিকট হইতে লবণ জল ও গ্লুকোজের পাঁরমাণ জানিয়া লইবে। 
রোগীকে এনিমার সাহায্যে খাইয়াইবার প্বে" পরণক্ষা ক'রিয়। লইবে রোগীর তলপেটে 
কোন মল জন্না হইয়া আছে কিনা । সাধারণতঃ নল 'দিয়। যাঁদ গরম জল বাহর হইয়া 
আসে তবে বৃঁঝিবে রোগীর তলপেটে মল জমিয়া ন্যই, সুতরাং নিভ'য়ে খাদ্য দেওয়া 

চজিতে পারে । " 

রোগখর পথ্য (4১010111502610]। 01 10900) £ শুধু ওউষধ ও শুশ্রযাতেই রোগ 

নুগ্ছ হইয়া ওঠৈ না। তাহার স্রে উপযুস্ত পথ্যও চাই । পথ্য রোগীর শরণর গঠনে 
সাহাধ্া করে। পথ্য রোগীর (১) ক্ষয়পূরণ ও বদ্ধিসাধন করে, (২) পেশঈসমূহ 
গঠনে সাহাধ্য করে ও দেহে উত্তাপ সঞ্চার করে, এবং (৩) রোগীর দেহকে শুম্থ ও সবল 
করিয়া তুলিতে সাহাধ্য করে । উপরোক্ত সব কাট কাজ সাধনের জন্য আমাদের খাদ্যে 
প্রোটিন, স্নেহদ্ুব্য, কাবেশহাইড্রেট, ধাতবলবণ, ভাইটামিন ও জল থাকা দরকার । 
কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি পণড়া হইলে স্বতন্ত্র কথা, নতুবা ?ক সুস্থ ক অন্গস্থ প্রত্যেক 
বস্তির জীবনধারণের জন্য উন্লাখত সব কয়টি উপাদান থাকা প্রয়োজন । 

রোগীর পথ্য প্র্তৃত কারবার সময় কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিবে £ 
ক) রোগীর বয়স. পেশা, শারীরিক অবস্থা ও আবহাওয়া অনুযায়খ খাদ্য-তাঙিকা 

প্রস্তুত হইবে। 
(খ) প্রত্যেকবারের খাদ্য রোগীকে তৃপ্তি দিবে। পাঁরিমাণে বেশন হইবে না অথচ 

পণ” খাদাম:লা থাকিবে। 

(গ) খাদ্যমূল্য বিচার করিয়া বাজায়ের সম্ভ। জিনিসের মধ্য হইতে খাদ্য তালিকা 
তৈরী কারবে। 

(ঘ) যে খতুতে যে শাক-সবাঁজ ও ফল পাওয়া যায় সেই খতুতে সেই সব শাক- 
সবাঁজ ও ফল খাইতে দিবে । সময়ের 'জানিস সুস্বাদু ও দামে সমতা হয় এবং উহার 
খাদ্যমল্যও বেশী থাকে । 

(ও) চিকিংসক সম্মতি দিলে রোগীর পছদ্দমাফিক বিভিন্ন রকমের খাদ্য দেওয়া 
উাচত। 

পথ্য পারবেশন £ চিাঁকৎসক রোগীর জন্য ষে পরিমাণ খাদ্য নিধারণ করেন তাহা 
[বভন্ব বারের আহারের মধ্যে সমপারমাণে বন্টন করিয়া খাওয়ান উচিত । রান্রি বেলার 
চেয়ে দিবর বেলায় আহারের মান্রা বেশী হইবে। চিকিংসকের বিশেষ নিদেশ না 
থাকলে কখনো রোগীর ঘুম ভাঙাইয়া খাওয়ালো উচিত নয় । 



রোগীর সাধারণ ঘত্ব ১৭৭ 

রোগীর প্রতোক বার আহারের একটি 'নারদি্ট সময় রাথবে এবং ঘাঁড়র কাঁটায় 
তঁটায় রোগীকে খাইতে দিবে । রোগীর নিকটে খাবার আঁনবার পে" তাহাকে একটি 
আরামদায়ক ভঙ্ষীতে বসাইবে এবং তাহায় হাত ও মুখ ভাল কাঁরয়া ধোয়াইয়া লইবে । 
নন্তব হইলে রোগ?র 'বিছানায় একটি বড় জলচৌকির উপরে খাদা পারবেশন কারিবে। 

রোগীর নিকট একেবারে একটির বেশী পদ (৫151) পরিবেশন করিবে না 'কিংব। 
খাইবার সময় রোগীকে কোন তাড়া দিবে না। আহার শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে এটো 
বাসন রোগি-কক্ষ হইতে সরাইয়া ফোলবে। 

শয্যাশায়ী রোগীদের পথ্য £ নিতান্ত দুবল ও পশাড়ত রোগঈদের সাধারণতঃ 
তরল খাদা দেওয়া হইয়া থাকে । . যেসব রোগীর মাথা তুলিবার সামর্থ নাই তাহাদের 
এখনা ফিডারের সাহায্যে খাওয়াইতে হয়। কোন কোন রোগী চায়না ফিডারের চেনে 
আইডিয়াল ফিডারে খাওয়া বেশী গছন্দ করে। সেইক্ষেত্রে একট টিউব বা স্ট্রয়োগা় 
মূখে লাগাইয়া দিলে রোগী নিজেই খাদাদ্রব্য মুখ দিয়া টানিয়া লইতে পাঁরবে। 
গ্রতবার আহারের পর স্ট্র পোড়াইয়া ফোলিবে। 



সাধারণ সংক্রামক রোগপযুছ 
আন অপ্যাঙ্গ |. (৩০০ [175000015 01962569) 

]. শিশদের সাধারণ রোগসমূছে (001010010 ০0111011000 01862569) 

আমাদের দেশের শিশুরা নানাবিধ রোগে ভুগিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগণাল 

অপযান্টজনিত রোগই হইল প্রধান । 

অপাস্টজানত রোগের প্রাথথীমক লক্ষণ £ শিশুর বাদ্ধ হাস পাইলে 'কংবা 

একেবারে বদ্ধ হইয়া গেলে, চোখের উজ্জবলতা নন্ট হইলে+ হাসিখুশিভাব কাময়া 

আসিলে বা না থাকিলে, খেলাধুলায় অনিচ্ছা প্রকাশ পাইলে কিংবা শিশুর মেজাজ 
খিটাঁথটে হইয়। উঠিলে বাঁঝতে হইবে শিশু উপয্স্ত পারমাণে পৃষ্টিকর খাদ্য পাইতেছে 

না। তাহার দৈনন্দিন খাদ্য-তা কা দেখিয়া তখনই উপযযুন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কযা দরকার । 

পুষ্টির অভাবে শৈশবে যেসব রোগ দেখা দেয় তাহা।দর মধ্যে নিম়ীলখিত রোগই 

হইল প্রধান £ 

(১) প্রোটিন- ক্যালোরী ম্যালনিউট্রিশন। 
(২) ভাইটাঁমন “এ'-র অভাবজানত রোগ । 
(৩) রক্তাঙ্পতা- লৌহ এবং ফোলক আযসডের অভাবের জন্য । 

ফোলিক আযাসিড ভাইটামিন "বর অস্তগ'ত। 

(১) প্লোচিন-ক্যালোরী ন্যালনিউদ্রিশন £ ক্যালোরীর অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে 

1কছুটা প্রোটিনের অভাবে এই রোগ দেখা দেয়। এই রোগের কবলে পাঁড়লে শিশুদের 

ওজন বয়সের অনহপাতে কম হয়। তাছাড়া নিয়লিখিত উপসগ দেখা দেয় ঃ 

(১) নিয়মিত শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; 

(২) চামড়ার নীচের চার্ব কামিয়া যায় ; 

(৩) মাংসপেশী সুগঠিত হল্প না এবং শুকাইয়া যায়; 
(৪) ত্বক্ খসখসে হয় এবং বহাদন ধারয়া শিশু এই রোগে ভূগিতে থাকিলে ত্বকে 

ঘা হইয়া যাইতে পারে ; 

(8) মাথার চুল পাতলা হইয়া যায় এবং রঙ ফ্যাকাশে হইয়া যায়। এই অপুষ্টি 

বেশীদিন ধাঁরয়া চালিলে চুলের রঙ: অনেক সময় কটা হইয়া যায়। চুল ধারযা টানিলে 
[শিশুর লাগে না এবং সহজেই উঠিয়া আসে। 

(৬) এইসব শিশুদের প্রায়ই পেট খারাপ হয় ও ক্ষুধা কমিয়া যায় । 
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(৭) কোন কোন ক্ষেত্রে হাত-পা ফলয় ধায় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চারা 

একেবারে শ:কাইয়া যায়, চামড়া কুচকাইয়া যায় এবং মনে হয় শিশু যেন আঁ্থচম“সার । 
প্রথমাঁটিকে (ক) কোয়াশিওরকর এবং 'ছ্বিতীয়াটকে (খ) ম্যারাসমাস বলা হয়। 

(ক) কোয়াশিওয়কর (7. /291)101101) £ প্রোটিনের বিশেষ অভাব হইলে মাংস- 

পেশী ক্ষয় কারয়া শিশুর দেহ প্রয়োজনণয় খাদ্য সংগ্রহ করে এবং শরীরে জল জমে । 

ফলে আপাতদ-্টিতে 'শিশুকে "মোটাসোটা ও গোলগাল দেখায় । বাপ-মা মনে করে 

শিশু বেশ স্বাচ্থাবান হইয়া উঠিতেছে। ফলে এই রোগ ধরা কঠিন হইয়া পড়ে এবং 

এই রোগে আক্রান্ত হইয্লা শিশঃরা মারা 

পড়ে। 
(খ) ম্যারাপন।স (1৬189.51005) £ 

শৈশবে উঁলূত্ত মাতৃদৃদ্ধের অভাব 
হইলে কিংবা 'বিকঞ্ুপ খাদ্য দিতে 'বিম্লব 

ঘটিলে শিশুর তাপ বা শান্ত উৎপাদক 

খাদোর অভাব ঘটে। শিশু আর 

আগেকার মত উজ্জ্বল আনন্দমন্ন এবং 

ক্রীড়াচণ্ছল থাকে না। অনেক সময় 

[থটাথটে হইয়া পড়ে । না কাঁদলেও 

বচ্ছানায় শুইগ্না থাকে এবং হাত-পা 

হশাঁড়য়া থেলা করে না । গ্রাল চুপসাইয়া 

যায়, ওজন হাস পাইতে পাইতে শেষে 

গায়ে শুধু হাড়মাস অবশিষ্ট থাকে। 

শৈশবের এই অপরন্জানত ব্যাধাট 

ম্যাধাসমাস নামে পাঁরচিত। এই 

ব্যাধিতে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। 

কোমাশওগকর 

শুধু যে দারিদ্রের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শিশুরা এই রোগের কবলে পড়ে 

তাহা নয়, অনেক সময় বাপমাধ়ের খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং কৃসংস্কারের জন্যও 

তাহারা এই রোগের বাঁল হইয়া থাকে । এই রোগ দুর কাঁরিতে হইলে শিশ-দের 
পাঁচ ছয় মাস বয়স হইতে বদাঁলি খাদ্যে অভ্যন্ত করাইতে হইবে, শিশুর খাদ্যে গরুর 
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দুধ কিংবা গণ্ড়া দুধের ব্যবঙ্থা কারতে হইবে; যাহাদের দুধ কিনিবার গামথণ নাই 
তাহারা ছোলার ছাতুর সঙ্কে বাদাম গণ্ড়া কারল্লা মিশাইয়া খাওয়াইতে পায়েন। 

(২) ভাইটামিন “এ'-র অভাবজাঁনত রোগ £ যেকোন বয়সের ষে কোন লোকের 
ভাইটামিন €+-র অভাব হইতে পারে । তবে সাধারণতঃ ১ হইতে ৬ বংসর পযন্ত 

শিশুদের এই রোগাট বেশ দেখা ষায়। ইহার অভাবে চোখ অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। 
আমাদের দেশে যত অন্ধ আছে তাহার মধ্যে একশচতুথণংশ লোক এই ভাইটামিনাটির 
অভাবের জনা । 

এই রোগের প্রথম উপসগ“ হইল রাতকানা অথণং কম আলোতে তাহারা ঠিকমত 
দেখিতে পায় না। এর অভাব চাঁলতে থাকিলে চোখের নাদা অংশ শুকাইয়া যায়, 
অনেক সময় সাদা অংশে ফেনার মত দ্রাগ পড়ে। অভাব আরও বাড়লে চোখের মণি 
আক্ান্ত হয়, নরম হইয়া বায় এবং চোখ যেন ঠিকরাইয়া"্বাহির হইয়া আসিতে চায় । 

এই অবন্থাকে বলে ক্যারাটোম্যালেশিয়, ৷ 
এর্প অবস্থায় চোখ যাঁদ ফাটিয়া ফায় 
তবে সেই চোখ চিরকালের মত অ-্ধ 

হইয়া যায়। কোন চিকিৎসায় তাহা 

ভাল করা ধায় না। 

প্রাণিজ খাদা যেমন দুধ, মাথন, 

ঘি, ভিম, মেটে, কডলিভার অয়েন্গ 

এবং শার্ক লিভার ময়েলে এ' 

ভাইটামিন যথেষ্ট পাঁরগাণে আছে। 

তাছাড়া সবুজ শাক, গাজর, পাকা লাল 

কুমড়ো, পাকা পেপে, পাকা আম ও 

পাকা টমেটোতেও প্রচুর পরিমাণে 

ভাইটামন পাওয়া যায়। 

(৩) রলডাম্পতা (/109,610089) 5 

শিশুরা এই রোগের দ্বারা বিশেষভাবে 
মারাসমাস আক্রান্ত হয়। রস্তাজ্গতার প্রধান ছারণ 

লৌহ বা ফোলিক আ্সিডের অভাব 
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এই অস্থখ হইলে কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহাতে *বাস-প্রম্বাসের কষ্ট 
দেখা দেয়, রঙ ফ্যাকাসে হইয়া, জিভ ও নখ ফ্যাকাশে হয় এবং আত সহজে কান্তি 

আসে । হাত-পা-মুখও ফালতে পারে । 
সবৃজ শাক, নানায়কম ডাল, মাছ. 

মাংস ও ডিমে লৌহ এবং ফোিক 
আসড পাওয়া যায়। 

(৪) 'িকেটস ([২151615) £ 
শিশুর দেহে ভাইটামিন ডি ক্যাল- 
[সয়াম ও ফসফরাসঘাটিত লবণের 
অভাব হইলে বা উপযুন্ত অনুপাতে না 
থাকলে শিশু ভীরু ও আঁ্ছিরমতি 
হয়। তাহার মাংসপেশী 'শাথিত ও 

দুর্বল হয়। হাড় পুন্ট হয় না বাঁলয়া 
অবয়ব 'বকৃত হয়। ইহা রকেট নামে 
পরিচিত। আমাদের দেশে প্রচুর 
সূর্যালোক আছে বাঁলয়া 'ভাইটামন 
ডি'র অভাব হয় না 'ক্তু কালাসয়াম ও 
ফসফরাসের অভাব হয়। উহাদের 
ক্রমাগত অভাবের ফলে শিশুর দেহের 
স্বাভাবক বংদ্ধি বন্ধ হয় বা ত্রাস পায়, 
দাঁত খারাপ হয় এবং অকালে দাঁতের 
ক্ষয় হয়। দুধ, পনখর, ডিমের কুশ্ুমঃ 
ডাল বাদাম ও শস্যকণা যথেন্ট পরিমাণে খাওয়া দরকার । 

শিশবের অন্যান্য রোগসমঘুষ্ 

(১) কোষ্ঠকাঠিন্য (00185009001) 8 সে সকল  শশকে কামর উপায়ে 

খাওয়ান হয় তাহারা অনেক সময় কোম্ঠকাঠিনাতায় কন পায়। কো'্ঠকাঠিন) দুর 
করার জন্য আঙুর, কমলালেবু অথলা অন্য কোন প্রকার ফলের রস পান করা উচচত। 
মায়েই কোম্ঠকাঠিনয থাকিলে ভ্ঞনাপায়শ শশুরও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। 
এরূপ ক্ষেত্রে পথাদ্বাবা বা অন্য উপায়ে চিকিৎসা করিলে শিশুও আরোগ্য লাভ কাঁরবে। 

(২) উদরাময় (70181117052) 5 ইহা সচরাচর দ'গ্ধ তৈরী ধরার শরাটবশতঃ 

শথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়া থাকে । বার বার এবং প্রচুর পাতলা পায়খান! হয়, পেটে 

ব্যথা থাকে । পেটে যন্ত্রণ। নাও থাঃকতে পাঝে। 

(৩) আমাশয় (10959106579) 8 ঠাণ্ডা লাগিয়া হইতে পারে । বার বার তবে 

পারমাণে অল্প মল। পেটে যন্ত্রণা, কোথান,) আম, কখনো বা মলের চে রন্ত 

পঁ্দিতে পারে। 
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(8) সাধারণ লাকাশি (0008000 ০০103) 8 ঠাশ্ডা লাগা অথবা ভাইটা- 
মিনের অভাব বশতঃ শিশুরা এই রোগের কবলে পড়ে । 

(6) উনসিঙগাইীটিস (10709111105) £ শিশুদের মধো খুব বেশ? দেখা যায়। 
টনাসলের প্রদাহকে টনাসলাইটিস বলে । টনাসলের স্ফশীতি। বীন্মতা ও বল্ঘ্রণা রোগের 
প্রধান লক্ষণ। তাছাড়া আনবাঙ্গকভাবে খাদ্যদ্রব্য বা তরল পদাথ" গিলিতে কন্ট হয়, 
কখনো আবার ঢোক 'গালতেও কষ্ট হয় । 

(৬) খোসপাঁচড়া (5০819165) £ শিশুদের যেসব চর্মরোগ দেখা যায় উহাদের মধো 
খোসপাঁচড়াই প্রধান । খোসপাঁচড়া একপ্রকার চমের ক্ষত । আত ক্ষুদ্র মাকড়সার মত 
একজাতয় ক'টাণু হইতে পাঁচড়া জন্মায় । কণটগুি দেহচর্ম ফড়িয়া যখন বাসা 
করে তখন চমে" দারণ চুলকানর সৃষ্টি হয় । অনবরত চুলকাইতে চুলকাইতে স্থানাঁটিতে 
প্রথমে ঘা দেখা যায় । তারপর এঁ ঘা হইতে রন্তু ও প*জ পাঁড়তে থাকে । 

পাঁচড়ার ক্ষতগঠীল গরম জল ও সাবান 'দিয়া ধূইয়া বেনজিক বেনজোয়েট প্রয়োগ 
কাঁরলে সুফল পাওয়া ষায়। শিশুর দেহ ভালভাবে পরি্কার ধলাথলে খোসপচিড়ার 
হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করা যায়। 

(৭) কৃমি (৬/০1:75) $ কি নানা প্রকারের, যথা--দাউণ্ড ওরাম? থেুড ওয়াম 
ও টেপ ওয়াম। আঁধক মিষ্ট, নোংরা অনুচিত খাবার, কখনো বা শারীরিক গঠনের 

গোলযোগের (9075000001721 ৫615০) জন্য শিশুদের কাঁম হয়? খাদ্য সম্বন্ধে 
ষত্ব নলে ও খাদোর পরিচ্ছন্নতা রক্ষা কালে বহুলাংশে কম প্রাতিরোধ করা যায় । 

2. সহঙজ্কাম্ম নু কজোাত্াস্ত্স লল্ষঞজ্প সহজ স্যক্ান্রণ ভ্ভাম্ম 

(1351610051191% 1১17019£6 01 5%1711)10175 0 10016060009 01$68595) 

যে সকল জাীবাণ্বাহত ব্যাধ এক দেহ হইতে আরেক বাক্তির দেহে প্রবেশ করে 
তাহাদিগকে বলে সংক্রামক ব্যাঁধ। এই ব্যাধিগুলির মধ্যে কতকগুলি ব্যাধি ঘানস্ট 
সংন্রবের ফলে বিস্তাব্লাভ করে। উহাদিগকে বলে স্পর্শজ ব্যাঁধ (০০1851904 
৫1509565)। 

কতকগ়ীল সংক্কামক বাধির লক্ষণ ও প্রাতরোধের উপায় 

আমাশয় (1055০90975 ) £ একাঁট পানশয়বাহত পেটের পঠড়া। সাধারণতঃ 
দুই শ্রেণীর আমাশয় দেখা যায়_ বাঁসলার ও এমবাজানত । 

ব্যাসিলারি আমাশয়_ রোগের লক্ষণ ই ঘন ঘন মলত্যাগ, মলের সঙ্গে খংব তাজা 
টকটকে রন্তু ও মউকাস এই রোগের লক্ষণ সচনা করে । জহর, দৌবল্য ইত্যাদি 
উপসগণও থাকে । সাধারণতঃ অস্বান্থাবর প€রবেশে দ্রুত নংক্রামত হয় । 

রোগ সংক্রমণ £ রোগের জীবাণু খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা পেটে প্রবেশ করে। 
রোগবিস্তারে মাছি প্রধান সহায়ক । ধূলাবালির মধ্যেও রোগের জীবাণ? থাকে এবং এ 
ধূলা খাদো উড়িয়া আসিয়া খাদ্য জীবাণুদৃঘ্ট করে । রোগ বাহকের মারফতও রোগ 
সংক্রামিত হইতে পারে। 

প্রাতিরোধের উপায় 8 খাদা ও পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রোগ প্রাতিরোধে 
অপাঁরহাষ। মাছি ও ধূলাবালির হাত হইতে খাদ্য ও পানায় রক্ষা করবে । গৃহে 
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আমাশয় রোগী থাকলে তাহাকে স্বতদ্ত্র রাখবে এবং মলমত্র নিবীজত করিয়া 
অপসারণের ব্যবস্থা কারবে। কোণ্ঠকাঠিন্য থাকলে সব্ধদা উহা রেচক দিয়াদ্র 
কাধবে। : 

এগিবাজনিত আমাশয় রোগের লক্ষণ £ চার পাঁচবার তরল দান্ত হয়, দুগস্ধবস্ত 
নউকাস ও সথ্ে রস্তের ছিটা দেখিতে পাওয়া যায় । কখনও কখনও সঙ্গে জবর ও 
পেটে বেদনা থাকে । 

রোগ সংক্রমণ ও প্রাতরোধের উপায় ব্যাসলার আমাশয়ের অনুরূপ । তাছাড়া 
এমিবাজনিত আমাশয় প্রাতরোধ কারতে হইলে জল ফুটাইয়া পান করা উাঁচত। 

উদরাময় (10191117998 )£ ইহাও একটি পানীয়বাহিত ব্যাধি। মল তয়ল ও 
সংখ্যান্ন আধিকতর হয় । বাম, পেটের যন্ঘ্রণা ও ঘন ঘন তল মল নিগণত হওয়া ইহার 
প্রধান উপসগ। 

প্রতিরোধের উপায় £ খাদা ও পানীয় সম্বন্ধে সতক্তা অবলম্বন কারবে। দুধ 
ফ.উাইয়া পান কারবে। খাদ্য্রবয মাছি হইতে দুরে রাখিবে। 

কলেরা ( 01)01019 )- রোগলক্ষণ £ ভেদবাম, হাত-পায়ের খিশ্ছন, প্রন্রাব বন্ধ 
ও গভীর শারীরিক অবসাদ কলেরার প্রধান উপসগ"। ঘন ঘন মলত্যাগ ও বাঁময় জন্য 
রোগীর পিপাসা মিটিতে চায় না। রোগ ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া পড়ে । ত্বক 
বিবণ" হইয়া যায়, মুখ চুপসাইয়া যায়, আঙুলের চম" কুপ্ণিত হয় এবং দেহের উত্তাপ 
অস্বাভাঁবকভাবে নাময়া যায় । 

প্রতিরোধের উপায় £ প্রাতিরোধের জন্য ব্যন্তগত ও সমস্টিগত প্রচেষ্টা দরকার । 

বদহজম ও তীর উদরাময় সঞ্গে সঙ্গে প্রাতিরোধ করিবে । পচা, বাসি, উন্মস্ত খাবার, 
খোসাযুস্ত মাছ বজন কাঁরবে। পেট খাল রাখিবে না। ধুলাবালি ও মাছি হইতে 
খা্দাদ্রব্য সাবধানে রাখিবে। 

আইসক্রীম এবং সদ্যপ্রস্তুত সোডাওয়াটার বজ'ন করিবে । পানীর জলের বিশুদ্ধতা 
রক্ষা কারবে এবং দুধ ফুটাইয়া পান কাঁরবে। বাসনপন্রের পাঁরচ্ছন্বতা রক্ষা কারিবে। 
সর্বসাধারণের টিকা 'দিবার বাবস্থা কাঁরবে। রথে ও মেলায় সকলকে 'টিকা দিবে এবং 
শোৌচাগারের ব্যবন্থা কারিবে। 

টাইফয়েড (3711010 )-- রোগের লক্ষণ £ কলেরার মতই টাইফয়েড একট 
পানীয়বাহিত সংক্রামক ব্যাধ। জহরের প্রথম অবন্থা হইতে মাথা ধরা, অবসাদ এবং 
নাভীর মৃদুগাত লক্ষিত হয় ॥। জবর প্রত্যহ ক্লমবর্ধমান হইয়া প্রথম সপ্তাহের শেষভাগে 
১০৩-১০৭” গডগ্রীতে ওঠে এবং একইভাবে চালতে থাকে । প্রাতে জহর প্রায় * ডিগ্রী 
নাময়া যায়। তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগে জবর প্রত্যহ অঙ্গ অঙ্প কাঁরয়া কাঁময়া 
সাধারণ অবস্থায় আসে । জর অপেক্ষা এই রোগের উপগগ গঠীল মারাআঝক। 

প্রাতিরোধের ভপায় £ পানায়বাহত ব্যাধি বলিয়া কলেরা রোগের অনুরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হয় অথণং এই ক্ষেত্রেও মাছি নিয়ন্ত্রণ, রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ ও তাহার 
যাবতীয় ব্যবহৃত দ্ুব্য উত্তমরূপে নিবর্জন কয়া প্রয়োজন । মলমূন্ত্রাদ নবর্খীজত 
কারয়া নিক্ষেপ কারবে অথবা পোড়াইয্না দিবে। টিএবাস টিকা লইলে টাইফয়েড, 
প্যারাটাইফয্নেড ও কলেরার আক্রমণ সামগ্লিকভাবে প্রাতরোধ করা বায় ॥ 



১৮৪ গৃহ-পাযিচালনা ও গৃহ-শহশ্রষা 

ইনকুয়েঞ্জা (101061028 )- রোগলক্ষণ £ জহর, সর্বাজ্গে দারুণ বেদনাবোধ, 
হদ-ষন্তের দবলতা ও মানাসক অবসাদই প্রধান উপসর্গ | 

প্রাতরোধের উপায় £ রোগীর সংস্রব এড়াইয়া চলিবে । সব্ধদা আলো-বাতাসপর্ণ 
কক্ষে শুইবে, ভিড় এড়াইয়া চলিবে এবং উপযস্ত শশতবস্ত পাঁরধান করিবে যাহাতে 
ঠাণ্ডা না লাগে। ঘাশ্থ্ের নিয়মগুলি সব্দা মানিয়া চলবে । ব্যায়াম, বিশ্রাম ও 
পানাহার ষেন স্বাস্থ্যসম্মত হয় । আতীরিঙ্ত ক্লাস্ত এবং পানাসন্ত ব্যন্তরা সহজে এই 
রোগের কবলে পড়ে ॥। মারীর সময়ে সুস্থ ব্যন্তিদের লবণজলে গার্গল করা উচিত । 

বাড়তে ইনফ্ুয়েঞা হইলে রোগকে স্বতল্ঘ রাখবে এবং দেহ গরম রাখিবে। 
রোগীর বাবহৃত বস্ত্রাদ ও রুমাল গরম সাবানজলে সবণ্দা ফুটাইয়া নিবাঁজিত করিয়া 
লইবে। বায়ুর মধ্য দিয়া রোগণ হাঁচি কাশির সঙ্গে রোগের জণবাণু ছড়ায় । রোগশকে 
তাই উম্মৃস্তভাবে হাঁচিতে কাশিতে বা যেখানে সেখানে থুথু ফেলতে দিবে না। 
হাঁচিবার সময় সব্দা রুমাল ব্যবহার কারবে। 

ডিপথোরয়া । 101000605 )- রোগের লক্ষণ £ নাদারম্ধর, টনাসল ও *বাসনালাতে 

পদদার সম্টি করে । এ পদণ *্বাসনালশ বন্ধ করিয়া দিতে পারে । হুপিণ্ড দর্বঙ্গ 
কারয়া ফেলে। 

প্রতিরোধে উপায় £হ রোগীকে স্বতন্ত্র রাখবে । রোগীর শ্রেমমা ও গরের 
পোড়াইয়া ফেলিবে ॥ 

যক্ষতা (701৩1081991 )- রোগের লক্ষণ £$ ঘুবঘুষে জর, খসখসে অস্প 

কাশ, নান ঘাম হয় এবং ওজন দ্রুত কাময়া ফায়। *বাসপথ, মুখ ও ত্বকের ভিতর 
দিয়া রোগজজীবাণত শরাবে প্রবেশ করে । 

প্রাতরোধের উপায় £ প্রাতিরোধের বাভন্ন দিক রাহয়াছে, যেমন 
(১) রোগজপীবাণ বিস্তার নবারণ ; (২) অনাক্রান্তাদগকে রক্ষা করা; (৩ পান্তি- 

গত সাবধানতা ; 3) ব্রাম্ট্রের কত'ব্য। 

রোগীর থুখ, গয়ের ইত্যাদির সঙ্গে রোগ্জীবাণু নিগত হয় । সুচ্ছ ব্যান্তরা যাহাতে 
ক্ষয়রোগগ্রন্ভ ব্যাঁধর দ্বারা বপন না হয় সেইজন্য রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা এই রোগ 
নিবারণের প্রধান অগ্গ। 

অনাক্রাস্তাদগকে রক্ষা করিবার জন্য সাজ টিকা দেওয়া । এই টিকা লইলে পচ 
ছয় বছরের জন্য বক্ষ্মারোগ প্র।তরোধ ক্ষমতা জন্মায় । 

ব্যডিশত সাবধানতা £ রোগীর ঘনিষ্ঠ সংন্রব পারিত্জা । দুধ অন্ততঃ ১০১৫ 
[মানট ফুটাইয়া পান কারবে ॥ বদ্ধ আলোবাতাস্হনন কক্ষে ঘুমাইবে না এবং ষতদ্র 
সগ্তব মুক্্বায়ূতে বিচরণ করিবে । 

রানের কত'বা £ দাঁরদ্রা, পশণ্টিকর খাদ্যের অভাব, আলোবাতাসহঠন ঘনবসাতি- 
গুণ স্থানে বাস, কলকারখানার অস্বাস্থ্াকর আবহাওয়া, আতরিস্ত পারএ্রমের জনা 
যক্ষ্যারোগ দ্রুত ছড়াইয়া পাঁড়তেছে। জনবহুল শহরগুীলতে আলোবাতাসযস্ধ 
স্বাস্থ্যকর গৃহাঁনমণণের বন্গোবষ্ভঞ করা রাস্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য । কলকারখানার ধৃম ও 

গ্যাস যাহাতে গ্ানীয় আবহাওয়া দঘিত না করে সেদিকে দংস্টি দেওয়া উচিত। 
জনসাধারণের জনা ভেজালশুনা খাদ্যের বাবস্থা করা, যক্ষ্যরোগীদের জন্য উপয্স্তর 



সংক্কাণক রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ১৮৫ 

নিবাস নিম্ণাণ করা এবং জনসাধারণের জন্য বিসাঁজ টিকা দিবার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের 
কতণব্যের অন্তত ॥ 

হান (1158.5165 )--র1গের লক্ষণ £ এক ধরনের তত্র সংক্রামক রোগ ॥ সবাঙে 

ফুসকাড় লইরা এই জবর আত্মপ্রকাশ করে। অত্যন্ত সি” নাক ও চোখ দিয়া জল 
পড়া, মাথার বন্ত্রণা ও শীত শশত ভাব হামের প্রধান উপসগ্গ । ১০৪-.১০৫৭ ডিগ্রগ 
পর্যন্ত জবর উঠিতে পারে এবং ফ্সকুড়ি, অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। 
চতুর্থ দিবসে চুলের গোড়ায় এবং কানের পশ্চাম্ভাগে ফ:সকুঁড় দেখা দেয়, তারপর 
সমন্ভ শরীরে ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনাঁদন পষণ্ধ থাকিতে পারে । দশম দিবসে আশ 
উঠিয়া যায় । হাম সারিবার পরে অনেক রোগ নিউমোনিয়া, ব্রষ্কাইটিস, উদরাময় 
প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে । 

পোগ-সংকমণ £ সাধারণতঃ এক জারগায় হাম হইলে আশেপাশের সমন্ভ অগ্ুলে 

উহা ছড়াইয়া পড়ে । শৈশবেই হাম-জহরের প্রকোপ বেশী দেখা যায় । জনবহুল স্থান 
হাম বিস্তারের পক্ষে আদশ্ছুল বালয়া গণ্য ' রম্ত্র, কফ ও চমের মধ্য হামেজ বীজাণ; 
থাকে । রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলেই এই রোগ সংক্রাঘিত হয় । তবে রোগখর 

ব্যবহৃত 1জ'নসপন্রের মধ্য 'দিয়াও হাম ছড়ায়। হামের গুটি বাছির হওয়া পষস্ত 
অথণৎ উল্জাবস্থায় হাম অতান্ত ছোঁয়াচে । উপ্াবন্থা ৮-১৪ দিন। 

প্রাতরোধের উপায় £ হাম হইয়াছে টের পাইবামান্ত রোগীকে পৃথক ঘরে মশাছির 
নীচে বাখিবে। তবে হামের গুটকা বাহির হইবার প্ক্েই রোগজশীবাণু সংক্রমিত 
হইয়া যায় ॥ ন্মুভ্তভাবে রোগকে গ্মেম্মা ফোলিতে দিবে না। রুমাল অথবা পারি 
ন্যাকড়ার এ শ্লেম্মা ফেলিতে দিবে এবং তারপর উহা পোড়াইয়া ফেলিবে। সমস্ত 
1বছানা, আসবাব ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদ গনবশীজত করিয়া রোগিকক্ষের বাহিরে আলিবে। 
বাড়ির লোকেদের বাড়তে 'কিছদন আটক রাখা ভাল । অন্যান্য লোকেদের এ 
বাড়িতে আসাধাওয়া বন্ধ করা উচিত । 

বসন্ত (৮০: 1 দুই প্রকার- পানবসম্ত ও ইচ্ছাবসম্ত । 
পানবপন্তের রোগলক্ষণ ১ সামান্য জহর, আঁন্ছুর ভাব এবং পিঠে ও পায়ে বেদন। 

দেখা দেয় । সবণঞ্ছে ছোট ছোট লাল দাগ দেখা দেয় এবং এগাল দ্ুভ ফোগ্কায় পাঁরণত 
হয়। ফোস্কাগীল শুকাইয়া যায় এবং মামাড় পড়ে এবং শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না 

রোগ-সংরুমণ £ অত্যন্ত ছোঁয়াচে তবে মারাত্বক নয়। রোগদর ঘনিষ্ঠ সংস্ রবে 
আমিলে রোগ হইতে পারে । রোগের মামাঁড় বাতাসে মিশিয়া রোগ ছড়াইতে গারে। 
রোগশর শ্রেম্মা ইত্যাদও সংক্রামক । রোগীর ক্ষতে থাসয়া মাছি রোগজীবাণ 

ছড়াইতে পারে। 
প্রাতরোধের উপায় £ রোগীকে সর্বদা স্বতন্ত্র কক্ষে মশারর নাচে পারিৎকার- 

প্রচ্ছন্ন রাখবে । রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রব এড়াইয়া চলিবে । ?টকা লইলে পান্বস্জ 
প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মায় শা । তবে একবার পানবসন্ত হইলে দতীয়বার আক্রমণের 
সভ্ভাবনা কম । 

ইচ্ছাবসন্তের (91091110০08) রোগলক্ষণ £ প্রথম অবস্থার বাম, মাথায় যন্ত্রণা, 
?পঠে বেদনা এবং অতাধিক জর হয় । গায়ে ক্ষুদ্র গুটিকা বাহয় হয় এবং উহার ছোট 



১১৬ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শহ্রুষা 

ছোট ফোস্কার আকায় ধারণ করে, তারপয় পধ্জ জমে এবং ফোম্কাগুলি গৃটিকার 
আকার ধারণ করে। 

রোগ-নংক্রমণ 2 রোগীর ঘাঁনষ্ঠ সংস্্রবে আসিলে কিংবা বাসনপন্্র ব্যবহারের ছারা 
রোগজীবাণু সংক্লকাঘত হয় । মৃতদেহ সংকারকালেও রোগের সংক্রমণ সম্ভব । রোগীর 
ম্লেত্মা ও নামাঁড় ধৃঁিলকণায় সত্যে মাশ্রত হইয়া বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইতে পায়ে। 
রোগীর ক্ষতে বসিয়া মাছি রোগজীবাণ, বহন করিতে পায়ে। 

প্রাতরোধের উপায় £ টিকা লইয্লা ইচ্ছাবসন্ত প্রাতিয়োধ করা যায় । নাক ও মুখ 
দয়া বসন্তের জীবাণ? শরারে প্রবেশ করে। তাই গরমজলে ডেটল দিয়া গাগ'ল 
করা ভাল। 

বাড়তে বসন্ত রোগ দেখা দেওয়া মাত্র সথ্গে সঙ্গে রোগকে স্বতন্ত্র কক্ষে মশারর 
ভিতরে রাখিবে। রোগীর বাবহত দ্ুুবা, মলমূত্র ইত্যাঁদ নিবংজিত করিয়া অপসারিত 
করিবে । মাছি এবং অন্যান্য পত্র হইতে সতক'" থাকিবে । গাটকার খোলস একটি 
পাত্রে জমা কাঁরিয়া পোড়াইয়া ফোৌলবে। আরোগালাভেক্র পর যোগ্ি-কক্ষ 'নিবগাজত 
করিয়া লইবে এবং 'নবর্জক লোশন দয়া রোগকে স্নান করাইবে। সব“সাধারণকে 
টিকা 'দবার ববস্থা করিবে । 

রোগীর বদি মৃত্যু ঘটে তবে জলের সঙ্গে শতকরা ৪০ ভাগ ফমণালিন সাঁলউশন 
[মশাইয়া উহাতে একি চাদর কিংবা বন্ভ্রথণ্ড জড়াইয়া মৃতদেহ ভাল কাঁরয়া জড়াইবে। 
তারপর দ্ুত অপসারিত করিবে ' কাঁফিনে চাপা ।দলে উহা যেন বায়;শনরোধক হয়। 

শি 

১. শ্রতিরোধম্লক বাবস্থা € 215৬100%৩106259705 ) £ সংক্রামক ব্যাঁধ 

দেখা দিলে প্রা তরোধের জন্য 'নিয়ালাখিত ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরতে হয়--(১) প্রার্থামক 
অবস্থায় রোগানিণগ্নি 6৪115 018800515), (২) স্বতন্তন্রণ (150191107)১ (৩) প্রন্জ্ঞাপন 
(00612080038), (9) 1নরোধন (00215817010), (€) প্রাতিরোধ (015*০00192)) 

(৬) অনাকম্যতা 1 10000121520012), এবং (৭) স্থাস্থাসংকাস্ত শিক্ষার (1)69101) 

5৫8০৪80000১) প্রসায। 

(১) প্রাথানক অবস্থায় রোখ নিণয় (12810 018619515 ) কাঁরতে পাবিলে 

সংক্রামক রোগ প্রাতিরোধ করা সহজ হয় ॥। শিশুরা ধেমন হাম, ডিপথোরিক্া। মামস, 

হাঁপং কফ ইত্যাঁদ রোগের কবলে পড়িয়া থাকে । শ্বতরাং কাহারো গায় সামান্য 
ফুসকুঁড়ি দেখা দিলে, কিংবা গলাব্যথা, *বাসকম্ট, কাশি প্রভৃতি হইলে অবহেলা না 
করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ লইলে প্রাথামক অবঙ্থায় রোগনিণ'র করা 

সহজ হয়। 
1২) স্বতন্ত্রখকরণ ( [501911017 )£ সংক্রামণ্ড ব্যাঁধ হইয়াছে টের পাইবামান্ত 

রোগীকে জ্রদ্থ ব্যাস্ত হইতে আলাদা কারয়া রাখিবে। গৃহে স্বতদ্ত্র রাখতে হইলে 
রোগীকে একটি পৃথক প্রকোঙ্ঠে রাথিবে এবং তাহায় বাসন-কোসন পৃথক: করিয়া 
ফেলিবে। যে সমন্ড জিনিস রোগীর বাবহারে লাগিবে না তাহা সমন্ত সরাইয়া 
ফোঁলিবে। বযোগগর ব্যবহৃত বাসনপন্র [নব্ণীজত কাঁরয়া রোগি-কক্ষের বাহর্ধে আনিবে 
এবং মলমৃত্ধে নিবজক লোশন ঢালিয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। অবশেষে রোগি-কক্ষের 
বাহিরে আনিয়া পোড়াইয়া ফোলিবে কিংবা মাটিতে পণতন্না দিবে। 



পংক্তামক রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে পাধারণ জ্ঞান ১৮৭ 

শচশ্রুযাকারিণ? ব্যতীত অপয় কেহ রোগি-কক্ষে প্রবেশ করিবেন না। ভিনি সর্বদা 
নিবাঁজক লোশন দিয়া হাত-পা ধৃইয়া ফেলিবেন এবং রোগি-কক্ষে ব্যবহৃত নিজ বস্ত্রা্ি 
ফুটাইয়া নিবশীঁজত করিয়া লইবেন । 

(৩) প্রজ্ঞাপন ([01150810) )£ কোথাও সংক্ামক ব্যাধি দেখা দিলেই 
ব্যাধির প্রসার বন্ধ কারবার জন্য চ্ছানীয় স্বাচ্ছ)বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বা হেলথ আঁফসারকে 
সংবাদ দিতে হয় । ইহাকে বলে প্রজ্ঞাপন । এই সংবাদ দানের উদ্দেশ্য বধির বিস্তার 
1নবারণ । যোগ হওয়ামা সংবাদ পাইলে কর্তৃপক্ষ আসিয়া আক্রান্ত ব্যান্তিকে হাসপাতালে 
লইয়া গিয়া সমচ্ত লোক হইতে পৃথক কারিয়া রাখবে এবং রোগণর পান্ববতর্ণ এবং 
সংলগ্ন লোকদের প্রতিষেধক টিকা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিবে । ফলে সংক্রামক ধোগের 
জশবাণু আর স্ুম্থ ব্যান্তির দেহে প্রবেশের সুযোগ পাইবে না। 

(8) নিরোধনক্ষ ( 03981817105 )£ রোগাকান্ত ব্যান্তর যতদিন রোগ ছড়াইবার 
ক্ষমতা আছে বিয়া মনে করা হয় ততাদন তাহাকে গহে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম 
নরোধন | শুধুমান্ত বসম্ভতকোগে আক্রান্ত ব্যান্তকে এইরূপ নিরুদ্ধ রাখা হয় । নিরোধনও 
একপ্রকার স্বতন্জকরণ । 

(৫) শ্রাতরোধ (215৬57000)--নিবজন (01510060002) £হ শশ্রষাকারিনখর 

অন্যতম কত'ব্য হইল সংক্রামক রোগের প্রসার বন্ধ করা । রোগীর বাবহৃত দ্রব্যাদি ভাল, 
করিয়া 'নিবশাজত কাঁরতে পারলে রোগ ছড়াইবার আশঙ্কা থাকে না। 

(১) সদ্য সদ্য নিব“জন (00008116101 01517050010) £ কোন ব্যান্ত সংক্রামক 

রোগে আক্রান্ত হইলে পরে তাহার মলমনত্র, থুথু ও বাসন-পন্রাদির মধ্যে রোগের জগবাণু 
অদশ্যভাবে লাগিয়া থাকে । উহাদের নিব্শীজত করার নামই সদ্য নিবাঁজন । সদ্য 
[নবাঁজন একান্ত প্রয়োজন কারণ উহার অভাবে নকটবতণ লোকদের মধো রোগ সহজেই 
ছড়াইয়া পড়ে ॥ 

(২) পাঁরশেষ নিবীজন (176110108] 01510660102) £ রোগ আরোগ; 
হইবার পয়ে কিংবা রোগীর মৃত্যু হইলে তাহার ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্যাদি নবাঁজন কর! 
দরকার হইয়া পড়ে । 

রোগি-কক্ষ এবং রোগীর তৈজনপন্ত $ কলেরা, টাইফয়েড, 'ডিপথোবিয়া, বক্ষ 
প্রভৃতি রোগে রোগি-কক্ষের দেওয়াল ও মেঝে সাধারণতঃ দূষিত হয় । রোগীর গৃহ 
[নব্ধীজত করার সবচেয়ে কার্ধকরা পন্থা হইল £07715810, অর্থাৎ গম্ধক পোড়াইয়া 
বাম্প উৎপন্ন করা ॥। কক্ষের সমস্ত আসবাব বাহর কারয়া লইয়া দরজা-জানলা বন্ধ 
কারয়া দিতে হইবে। তারপর একাঁট পান্নে গম্ধক জহালিয়া দিবে । গন্ধক পড়িয়া 
1নঃশেষ হইয়া যাইবে ॥ গম্ধকের পাঁরবতে ফর্মালিন ব্যবহার করা যায় । 2001896 

* বিদেশ হইতে যাহাতে কোনরকম 'সংক্রামক রোগের জীবাদ আসিয়া অপর একাট দেশে 

ছড়াইতে না পারে এইজন সতক'তামূলক ব্যবন্থা হিসাবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বা রোগের বাহক হইতে 
পারে এইরূপ সন্দেহজনক ব্যান্তদের আটক কাঁরয়া রাখাকেই 'নিরোধন বলা হইত । এক সঃয় 
পৃথিবীর সমন্ত দেশের বঙ্দরগ্যালতে নিরোধনের ব্যবস্থা অবলম্বন কর৷ হইত । কিন্তু ইহাতে 
যাতখদের অশেষ দুভেশগ হইত বাঁলয়া আজকাল দ্রমণকারশীরা নিজ নিজ দেশ ছাঁড়বার পুবে" টিক! 
এবং ইনজেকশন ইত্যাঁদ লইয়াছে কিনা দোখয়া ছায়া দেওয়া হ়। 



১৮৮ গ্হ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শশশ্রুষা 

করার তিন চার দিন পরে কক্ষের দরজা-জানলা খুঁলয়। 'দিবে এবং কক্ষে বায়ু চলাচল 
কাঁরতে দিবে । তখন উহা সম্প্ণ নিবাঁজিত হইয়া যাইবে এবং সুস্থ লোকের বাসের 
উপযোগী হইবে। 

বাড়িতে প্রেগ রোগ হইলে অন্ততঃ পাঁচ ছয় 'দিন ধাঁরয়া কক্ষাট [910178966 কারয়া 
চুনকাম করাইয়া লইবে। 

ভাঙসগবাবপত্র £ ফিনাইল অথবা ফাবাীলিক লোশন দিয়া আসবাব ধোত কাঁরয়া 
তার্পন তেল 'দিয়া মুছিয়া লইলে আসবাবপন্র 'বিশোধিত হয় এবং উহার চাকাচিক। 
নষ্ট হয় না। 

যক্ষা প্রভৃতি রোগণর ব্যবহৃত আসবাবে ফ:টস্ত জল ঢালিয়া "দয়া কয়েক ঘণ্টা প্রথর 
বোদে ফোলয়া রাখিবে এবং সুবিধামত বার্ণিশ করাইয়া লইবে। 

[বিছানাপত্র ও বন্ত্রাদি £ ছিন্রনস্ত্র, কাঁথা ইত্যাদ দগ্ধ করা ধবিধেয়। ষে স্কল 
বস্ত্র দিদ্ধ করা যায় সেগণীল সাবান ও সোডা দিয়া ফৃটাইয়া কাচিয়া প্রথর রৌদ্রে 
শুকাইয়া লইবে । £সজ্ক, ফার কিংবা মূলাবান বম্ত্াদি ড্রাইওয়াশ করাইয়া লইবে। 
লেপ, তোশক ইত্যাঁদ প্রখর রৌদ্র দিয়া নিবাঁজিত করিয়া লইবে। 

পঢভ্ভক ও কাগজপন্র ই কাগজপত্র প্রথর ধৌদ্রে ঘণ্টাখানেক ফেলিয়া রাখিবে। 
তারপর ঝাঁড়য়া তুলিয়া রাখবে। 

(৬) অনাক্রম্যতা (100790085261018 ) ৪ বোগজীশীবাণুর দেহে 87618৩7, নামে 
এক্রপ্রকার প্রোটিন থাকে । শ্রতোক সংক্ামক রোগের জীবাণু অথবা ভাইপ়াসের 'নিজগ্ব 
2018০7 থাকে : তাহা জীবদেহে ৪000০0৫5 সৃষ্ট করে। এ 817019০95 এ বিশেষ 
সংক্রামক রোগের জীবাণ্যর লৃচ্ধে সংগ্রাম কাঁরতে পারে ! রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে জীব- 
দেহের এই সংগ্রাম কারবার শান্তকে রোগ প্রাতিন্নোধক বা অনাব্রম্যতা শান্তি (10010001- 
$8101018) বলে । 

কিছু কিছ মানুষের জদ্মগতস্ত্তরে কোন কোন প্রকার রোগ-জীবাণুুর সহিত সংগ্রাম 
কারবার শন্ত থাকে । এইর্প শান্তকে স্বাভাঁবক রোগ প্রাতরোধক শান্ত (28191 
1001101019901017) বলে । 

আবার স্বাভাবিক নিয়মেও দেহে কোন বাধ যেমন হাম রোগ সংক্রামিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে এ রোগের উপযন্ত পারমাণ প্রাতরোধ শান্ত বা 2170)0 সংষ্টি হয় । 
আরোগ্য লাভের পরেও এ 20090 কিছ পাঁরমাণে থাকিয়া ষায় এবং এ পোগের 
পুনরাক্মণে প্রাতরোধ সৃষ্টি করে। যোগ প্রাতিরোধের এই শাস্তকে বলে সক্রিয় অনাক্রমাতা 
(০0৬০ 10010810109) এই অনাক্রম্যতা শস্তি চ্থায়ী। 

কাত্রম উপায়েও জাঁবদেহে অনাক্রম্যতা শান্ত সুন্টি করা ঘায়। রোগের জশবাণ্ 
(৪০15119) অথবা ভাইরাস (৮13) লইয়া প্রথমে তাপ প্রয়োগ কাঁরয়া অথব৷ 
রাসায়নিক প্রাক্রিপ্নায় উহাদের মারিয়া ফোলতে বা দৃব'ল করতে হয়। জশবাণুগুলি 
মারিয়া গেলে হিংবা দূব'ল হইয়া পাঁড়লেও উহাদের ৪776157. আবিকৃত থাকে । এখন 
এই মৃত অথবা দদর্বলীকৃত জীবাণুর ৪:0018০7 শল্য সহকারে জীবদেহে অনংপ্রবেশ 
করাইয়া অস্থায়ী অনাক্রমাতা প্রদান করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে নি্ষ্িয় অনারম্যতা 
বান্ত (02531%6 1071100915) বলে এবং এই পদ্ধাত ইনোকুলেশন (100০0191101) নামে, 



সংক্রামক রোগের লঙ্গণ পম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ১৮৯ 

পারিচিত। এইভাবে টাইফয়েড, কলেরা। হাম ইত্যাদি যোগের প্রতিরোধ শস্তি গড়িয়া 
তোলা যায় । 

ভ্যাকাসনেশন (৬৪০০৪1৪0107) £ পাঁরবাতিত পদ্ধাতিতে বসন্ত ধোগের হাত 
হইতে জীবদেহ রক্ষা করা যায়। বসন্ত রোগের ক্ষেত্রে গরুর দেহে বসম্ত যোগের বখজ 
প্রবেশ করান হয়। তারপর বসন্ত রোগাক্রান্ত গর:র লাসকা ত্বক সামানা ছেদন করিয়া 
অন্য দেহে প্রবেশ করান হয় এবং সে বস্স্ত রোগের বিরদ্ধে সংগ্রাম করার শান্ত নিজ 
দেহে গাঁড়য়া তোলে । ল্যাটিন ভাষার ৬৪০০৪ শন্দের অর্থ গরু এবং এইভাবে ৮৪০০76 
কথাটির উৎপাত্তি। ইংরেজ 'চাকৎসক 05870 16701760 এই খুগ্ান্তকারখ মানব- 
[হতকরু বগঙ্জের 'টিকা (১৭৯৬) আ'বিহ্চার করেন । 

অনেক ক্ষেত্রে উপযষ/জ্ জন্তুর যেমন অশ্বের শরাঁরে রোগের জীবাণু কৃত্রিগ্ন পায়ে 
অন:প্রবেশ করাইলে কয়েকর্দিন পরে এ জীবদেহে 87110১ স-ষ্টি হয় । তখন উহার 
রস্তরমস্তু বাহির করিয়া লইয়া পাঁরশোধন কাঁরয়া অনা জাবদেহে প্রবেশ করাইলে এ 
[বিশেষ রোগের অনাক্রম্যতা শান্ত প্রদান করা যায়। ইহাকে বলে নিয়াম (907010) 
ইনজেকশন । 

(৭) স্বাস্থা-সংক্ান্ত শিক্ষা (1158111) ০৫০০৪1017) $ সংকু।মক ব্যাঁধ প্রতিরোধে 
আসল উপায় হইল জনশিক্ষার প্রসার । অধিকাংশ লোকই ক্বান্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং 
তাহাদের সচেতন কারিয়া তুলিতে না পারিলে সংকামক ধোগ প্রাতিরোধ করা লপ্তব নয়। 

সমন্ভ সংক্রামক ব্যাধি ঠিক একভাবে ছড়ায় না। যেমন-ম্যালোরিয়া রোগের বাহন 
হইল মশা এবং কলেরা রোগের বাহন হইল মাছি। উহাদের অভাসও স্বতন্দন। 
প্বিতীরনতঃ* একই ঘোগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছড়াইতে পারে । যেমন- রোগীর ঘনিষ্ট 
সংন্রবে আপিলে যক্ষা হইতে পায়ে-_আবার গরুর দৃধও যক্ষা রোগের বাহন হইতে 
গারে। আবার রোগীর মলমত্র, নিষ্ঠীবন ইত্যাদির মাধামে ঘোগ ছড়াম্ ইহাও অনেকে 
জানেন না। এই সব কারণে জনসাধারণ স্শাক্ষিত না হইলে সংক্কামক ব্যাধি প্রাতরোধ 
করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশা সরকারণ প্রচেষ্টা বাতীত জনশিক্ষার প্রসার সম্ভব 
নয়। সরকারের 'শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকেদের গ্রামে গ্রামে গিয়া সিনেমা দেখাইয়া, বস্তুতা ও 
আলোচনা করিয়া, প্যাম্ফলেট ছড়াইয়া সংক্রামক ব্যাধির গুরুত্ব বৃঝাইয়া দিতে হইবে । 



গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা স্ন্রহ্ম অধ্যান্স (170৮191115 071150 4৯10. 20 100172) 

1. প্রাথমিক প্রাতিবিধান কাহাকে বলে এবং কোথায় প্রয়োগ করা হয় ? 

কোন আকস্মিক দুঘ্টনা ঘাঁটিলে 'চাকৎসক আসবার প্বে যে জ্ঞানের ছারা 
দক্ষতার সঙ্গে আহত ব্যন্তর জীবন-রক্ষা কিংবা আরোগ্যের পথ সুগম করা যায় তাহারই 
নাম প্রাথমিক প্রীতিবিধান। বিপদের সময় হাতের কাছে যাহা পাওয়া যায় তাহার 
সাহায্যে প্রাথামক প্রাতীবধানের ব্যবচ্থা কারতে হয়। প্রাথামক প্রাতবিধানক। রী 
কখনও চাকৎসকের ভূমিকা গ্রহণ কাঁরবে না । চিকিৎসক আসলেই তাহার দায়ত্থ শেষ 
হইয়া যায়। তবে চিকিৎসক আ'সিবার প্যবে" তাহাকে রোগের কারণ নির্ণয় কারিয়া 
কি পারমাণ প্রাতাবিধান প্রয়োজন এবং কতটা প্রাতিবিধান দেওয়া সম্ভব তাহা চ্ছির 
করিতে হয়। কম্পন, অচৈতন্য অবস্থা, 'বিবর্ণতা আঘাতের চ্ছানে স্ফীতি কিংবা রগ 
জমা ইত্যাদি হুগলি প্রাথমিক প্রাতিবিধানকারী নিজের চোখে দেখিয়া রোগ আন্ছাজ 
কারয়া লইতে পারে । এতত্বাতীত রোগীর শগত শীত ভাব, বাঁমর ইচ্ছা, তৃষ্ণাবোধ অথব৷ 
বাথা প্রভাতি উপসগ্* আছে 'কিনা তাহ সে রোগীর নিকট হইতেই জানিগ়া লইতে 
পারে। প্রার্থামক প্রাতীবধানকারীর পর্যবেক্ষণ শান্ত ও উপচ্ছিতবৃদ্ধ থাকা যেমন 
প্রয়োজন, সেইরূপ শারীরবৃত্ত ও শমশ্রষাবিজ্ঞান সম্বদ্ধেও কিছুটা জ্ঞান থাক] 
প্রয়োজন । আহত ব্যন্ত জশীবত ি মৃত সামান্য সন্দেহ থাকিলে চিকিৎসক আ৷সা 
পযন্ত প্রাথামক চিকিৎসা চালাইয়া যাওয়া উচিত । 

প্রাথামক প্রাতাঁবধান কোথায় প্রয়োগ করা হয়; শুধুমাত্র দেহের বাহিরের অংশ্রে 
আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে (68161091 11101) প্রা্থামক প্রতিবিধান দেওয়া চলে । 

প্রাথামক প্রাতিবিধানকারণশর কতক 

১। দূর্ঘটনা গুহেই ঘটুক কিংবা পথথপাচ্বেই ঘটুক যাহা করণীয় তাহা আত ভুত 
ও শান্তভাবে করিয়া যাইবে । 

ই। ম্বাসপ্রম্বাস বন্ধ হইয়া গেলে কৃন্িম উপায়ে *বাসপ্র্বাস আনয়নের ব:বন্থ। 
কারবে। 

৩। রক্তক্ষরণ বন্ধ কাঁরবে। 
৪। আহত ব্যন্তকে যথাসম্ভব কম নাড়াচাড়া করিবে এবং স্নায়বিক আঘাত হইতে 

রক্ষা কারবার চেষ্টা কারবে। 
&॥ স্নারীবক আঘাত পাইলে উহার চিকিৎসা চালাইবে। 
৬। রোগীর চাঁরাঁদকে অযথা 'ভিড় জমিতে 'দিবে না। 
৭) অবধথা বস্ত্র অপসারণ কারবে না। 

৮। বোগখকে সত্ব চিকংসকের নিকট অথবা প্রয়োজন হইলে হাসপাতালে 
পাঠাইবে। 
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2 ব্যাণ্ডেজ 
ব্যাস্ডেজের প্রয়োজনীয়তা £ অস্িভঙ্গ কিংবা রস্ত্রপাতে দেহের 'বাভন্ন অংশে 

বাভন্ন রূপ ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করা হয় । সচরাচর যেসব কারণে ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করা 
হয়, সেইগীল এই--(১) 'স্পলস্টে ও ড্রোসং বাহাতে শ্থানচ্যত না হয়। (২) রজপাত 
বন্ধ করিবার জন্য । (৩) আহত অঙ্গের স্লিং হিসাবে । (৪) রোগীকে তুলিয়া 
বহন করিবার সুবিধার জন্য । 

বাণ্ডেজের শ্রেণখাবভাগ 8 গুটান ব্যাণ্ডেজ (০1161 0210088০), ভ্রিকোণ 
ব্যান্ডেজ (71051050121 78100886), মোনি-টেল (19105-0511 ) ও ি-ব্যান্ডেজ 

(7-0898) প্রভাতি নানা রকমের ব্যান্ডেজ আছে । উহাদের মধো গুটান এবং 
ন্রকোণ ব্যাণ্ডেজের সবণধিক প্রচলন দেখা যায়। 

গুটান ব্যান্ডেজ (০1161 02100886) ৪ গুটান ব্যান্ডেজ সবচেয়ে বেশখ প্রচালিত। 
দেহের বিভিন্ন অংশের 'বাভন্ন প্রশ্থের গ:টান ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করা হয়, েমন-_ 

পদছয়-_৩--৩২ ইণ্9ি (৭*৬২--৮*৮৭ সেম) 
চক্ষু-_২ ই ( &"০৮ সে.মি. ) বাহ্--২ই ইণ্সি (৬৩৩ সে.মি.) 
হাতের আঙুল--১--১২ ইণ্ডি (২'৫--৩৭৫ সেমি.) 
মন্তক-_২ই ইণ্9ি (৬৩৩ সেশম- ) 
বক্ষঃম্থল-__-৪--৬ ইট (১০১--১৬২৪ সে.মি, ) 

নানাভাবে গুটান ব্যান্ডেজ বাঁধা বায়, যেমন 
(১) সরল পাক (9091); (২) উল্টা পাক ( £₹৪৮১৪ )7 (৩) বৃত্তাকার 

(01700181)7 (8) বাংলা চার অক্ষরের ন্যায় (718815 91 6182) ও 
(৫) স্পাইকা (901০9 )। 

(১) সরল পাক (91011%1) £ প্রত্যেকটি পাক এমনভাবে দিবে ঘাহাতে প্রত্যেকটি 

| ॥ 

নী 
উস ন্ ন্ 

[ সরল পাক 

উপরের পাক নশচের পাকের উ অংশ আবৃত করে। সাধারণতঃ আঙল, কঙ্জি ও 
বাহুতে ব্যবহার করা হয়। 

গৃহ-পাঁর, 713 
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(২) উল্টা পাক (7২০৬৩:5০) 8 পাকগীল সরল পাকের অনুরূপ তবে প্রত্যেকটি 

উল্টা পাক 

পাক উল্টাইয়া দেওয়া হয়। যে 
অঙ্কে ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করা হইবে 
তাহা সবন্তর সমান হ্ছাল হইলে 
সরল পাক দেওয়া হয় পরন্তু 
অঙ্গের অসম স্ছলতার জন্য উল্টা 
পাক উপযোগী । 

(৩) বৃত্তাকার (61100191) £ 

এমনভাবে দুই 'তিনাটি পাক 
দিতে হইবে যাহাতে একটি পাক 
অপরটিতে সম্পূণ আব্ত করে। 
সাধারণতঃ কব্জি অথবা গুলফের 
(80116) ড্রেসিং শ্থির রাখিতে 

হইলে এইর্প বৃত্তাকার গুটান ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করা হয় । 

(8) বাংলার চার অক্ষরের 
ন্যায় (1715015 ০06 65151) ) £ 

আড়ভাবে উপর হইতে নীচের 
1দকে এবং নখচ হইতে উপরেক্ 
দিকে পাক দিতে হইবে ॥ একটি 
পাক আরেকটি পাককে এমন 
ভাবে ছেদন কাঁরবে যাহাতে 
বাংলা চার অক্ষরের মত দেখায় । 
জান, কনুই, গুলংফ ইত্যাদি 
সাম্ধতে ইহা প্রয়োগ করা হয় । 

সপাইকা ব্যান্ডেজ 

চার আকৃতি ব্যান্ডেজ 

(৫) স্পাইকা (591০8 )£ চার 
অক্ষরের অনুরূপ । সাধারণতঃ কধি, 

নিতদ্ব, বন্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রভাতি যেসব সম্ধি- 
স্থল দেহের লক্ষে সমকোণ ভাবে 
রহিয়াছে সেইসব স্থানে প্রয়োগ করা হয়। 

্রিকোণ ব্যান্ডেজ (11181060121 

02100886) £ ইহা সচরাচর কোন 
অঙ্গকে ঝুলাইয়া রাখবার জন্য ব্যবহৃত 
হয়। এক টুকরা চৌকা কাপড় লইয়া 
আড়কোণে কাটিয়া লইলে দুইটি 
ন্রকোণ ব্যান্ডেজ প্রস্তুত হইবে । ইহা 
মৃন্তক, বাহন, উরুসম্ধি এবং অন্যান্য 



ব্যান্ডেজ ৯৯৩ 

স্থানে প্রাথমিক প্রতীবধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাহু ঝূলাইয়া রাখিতে হইলে একটি 
প্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ লইয়া উহার একটি প্রান্ত স্কম্ধের উপর রাখ এবং গ্রবা বেন্টন 
কারয়া আহত স্কম্ধের উপর আন এবং বুকের সামনের দিকে অন্য প্রান্তটি ঝূলাইয়া 
দাও। এইবার দ্বিতীয় প্রান্তট আনিয়া প্রথম প্রান্তের সঙ্গে বাঁধিয়া দাও। ব্যান্ডেজের 
শীরষাট কনুই পথস্ত ভাঁজ কাঁরয়া আনিয়া সেফটিপিন 'দিয়া আটকাইয়া দিবে। 

শীর্ঘ 

ন্নকোণ ব্যান্ডেজ 

ন্লিকোণ ব্যান্ডেজ একদিকে যেমন স্লিং হিসাবে ব্যবহৃত হয় অন্যাদকে তেমান 
মান্তৎ্ক, হাত, কন্ই, জানু, উরু এবং পায়ের আঘাত রক্ষা করিবার জন্য ব্যান্ডেজ 
[হসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

3, শ্বহে বিষান্ত ওষধ সংরক্ষণ (31018£0 01 1)0150170705 77608011165 &(110116) 

বষাস্ত ওবধাঁদ নিয়ালাখত উপায়ে সংরক্ষণ কাঁরবে £ 
(৯) রোগীর সমন্ত ওষধ একটি আলমারতে রাখিবে । 'বিষাস্ত উষধগনলি একটি 
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স্বতন্ত্র আলমারতে তালাচাবি 'দিয়া রাখবে । আলমারির সুবিধা না থাকলে রোগা 
এবং শিশুদের নাগালের বাহরে কোথাও রাখা কত'ব্য ॥ 

(২) খাইবার ওষধ এবং 'বষান্ত ওষ্ধর জন্য সবদা পৃথক আকাতির বোতল 
ব্যবহার কারবে। তাছাড়া খাইবার ওষধগ-লি সাদা রঙের এবং মালশের বিষান্ত 
ওষধের শিশিগ্ীল রঙগন হওয়া বাঞ্জনীয় । 

(৩) ধবষান্ত ওষধের গায়ে একাঁটি লেবেল লাগাইয়া পবষ' (০9190) কথা!ট বড় 
করিয়া 'লাখয়া রাখিবে এবং উহার নীচে রোগীর নাম, মানা এবং কতবার প্রয়োগ করিতে 

হইবে 'লাখয়া রাথবে। 
(৪) অনেক সময় খাইবার ওষধের গায়েও ণবষাস্ত' কথাটি লেখা থাকে । উহার 

অথ" এই যে রোগণ ব্যতীত অন্য কোণ বস্তি হঠাৎ অসুস্থ হইলে চিকিৎসকের নিদে'শ 
ব্যতাত ডহা প্রয়োগ কারবে না। তাছাড়া আতারক্ত মানায় সেবন কারলে রোগণর 
পক্ষেও 'বষের মত কাজ কাঁরবে। এই জাতখয় ব্যাস্ত ওষধের গায়েও লেবেল লাগাইয়া 
রোগীর নাধ, মাত্রা এবং কতবার প্রয়োগ কাঁরতে হইবে তাহা লিখিয়া রাখবে । 

4. গৃহে প্রাথামক প্রাতিবিধানের আবশ্যক সরঞজাম ( 11011118110 8 11051 
4৯10 309, ) 

গৃহে যে কোন সময় দুঘণটনা ঘাঁটিতে পারে এবং যে কোন বাত্ত অস্ুচ্থ হইয়া পাঁড়তে 
পারে। চিকিংসক না আসা পযন্ত রোগীর আরোগালাভের পথ প্রশস্ত করা এবং 
তাহার অবন্থা যাহাতে আরও খারাপ না হইয়া পড়ে এইজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবচ্থা 
অবলঘ্বন করার জন্য প্রতোক গৃহচ্থকেই প্রাথথামক প্রতিবিধানের কিছু 'ক্ছ? সরঞ্জাম 
রাখিতে হয় ॥ সরঞ্জামের তালিকা খুশিমত দশঘ“ করা ধায়, তবে নিম্বালখিত বস্তুগুলি 
অপাধিহায£--টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেজিন, ডেটল, মাকুণীর ক্রোম, জেনস্যান 
ভায়োলেট, বরিক তুলা, ওষধের গ্রাস, কাঁচি--তীশক্ষঢ ও ভোঁতা, সেফাঁটপিন, স্যালভোলে- 
টাইল বা স্মোলং সল্ট, এযাসপারিন ট্যাবলেট, বানলঃ এক ইপ্চি গুটান ব্যান্ডেজ, তিন 
ই গুট।ন ব্যান্ডেজ, গজ ও কয়েক প্রকার ড্রেসিং গরম ও বরফ জলের ব্যাগ, তুলা 
জড়াইবার কয়েকটি কাঠি । 



অনুশীলনী 

১। পারিবারিক জীবনে গৃহের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। গূহ আমাদের 
জীবনের কোন কোন: মলাবোধগীল তৃপ্চ করে? 

২। 'াভল্ল সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার লোকেদের বাসম্ছানের পাঁরকজ্পনা 
কিরূপ হওয়া উচিত ? 

৩। পাঁরবার়ের কি কি মল দাবীগ্ীল গৃহের 'মিটান উঁচত2 শিশু এবং 
বয়স্কদের জনা গৃহে কি সংস্থান রাখা উচিত 2 [7. 5. 1962] 

৪। বাসস্থান পাঁরকল্পনার মূলনীতিগুলি বর্ণনা কর। 
&। কত রকম উদ্দেশ্যে একটি শয়ন কক্ষ ব্যবহার করা যায়? জশবনে শয়ন 

কক্ষের গুরুত্ব আলোচনা কর। 
৬। কত রকম উদ্দেশ্যে একটি বৈঠকখানা ব্যবহার করা যায় আলোচনা কর। 
৭। পারিবারিক জীবনে শিশু কক্ষের গুরুত্ব আলোচনা কর এবং একটি 

শিশ:কক্ষের প্রয়োজনীয় আসবাবের একি তালিকা প্রস্তুত কর। 
৮। শিশুকক্ষে কি কি ধরনের খেলনা ও অন্যানা সরঞ্জাম রাখা উচিত 2 এইসব 

খেলনাগুীল কি শিশু-জবন্রে পক্ষে অপারিহার্য বলিয়া মনে হয়? উপযত্ত কারণ 
দেখাও । 

৯। কারশিল্পের মূলনগতিগুলি বর্ণনা কর। গৃহসজ্জার নিজস্ব নীতগুলি 
বর্ণনা কর! এই সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ধ প্রবন্ধ লিখ । 

১০। গৃহপ্রসাধনে বণেি গুরুত্ব কতকখানি 2 বণক্ক কাহাকে বলে? একাঁট 
ব্ণণত্র আঁকিয়া দেখাও । 

১১। মনের উপর বণের কিরপ প্রতিক্রিয়া ঘটে 5 মিত্র ও বিবাদী বণ? উষ্ণ ও 
শীতল বর্ণের পাথ'কা দেখাও । 

১২। আলপনা সম্বন্ধে একটি নাতিদীঘ" প্রবন্ধ লিখ । 
১৩1 দক্ষিণ ভারতীয়দের জীবনে আলপনার গুরুত্ব আলোচনা কর। একটি 

দাক্ষণ ভারতীত্ন আলপনা আকিয়া দেখাও । গুজরাতে আলপনাকে কি বলে? 
১৪1! পঞ্পাবন্যাসের সাধারণ নিয়মগুলি বর্ণনা কর। খাবার ঘরে কিভাবে 

গুজ্গাঁবন্যাস করিবে 2 জাপান? পূম্পাবন্যাসের মূল নীতিগ্ল আলোচনা কর। 

1দ্বতণয় অধ্যায় 

১। বাঁহরে কমরিতা একজন গৃহিণীর একটি কর্ম পাঁরকজপনা প্রস্তুত কর। 
২। গৃহপারকন্রপনায় সমগ্র পাঁরিকজ্পনার গুরুত্ব নিশি কর। সময় পাঁরকজ্পনার 

সময় কোন: কোন্ বিষয়ে খেয়াল রাখিবে ? 
৩। . গৃহের সাধারণ কয়েকটি আনিষ্টকারশ কখ্টপতঙ্গের নাম কর। এসব 

কীঁটপতন্গের হাত হইতে কিভাবে রেহাই পাইতে পার? কয়েকটি পতন্ষনাশকের নাম 
কর। | [7]. 5. 19637 

প্রথম অধ্যাক্ন 



১৯৬ গৃহশ্পারচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 

৪1 গ্রহে ইদুর ও মাছি কেন 'বনন্ট কারবে এবং কিভাবে উহাদের বিনষ্ট 
কারবে ? 

€&। টাঁকা লখ £ (ক) আসবাব পাঁরগ্করণ (খ) গৃহের আনণ্টকারী কাঁটপতঙ্গ। 

৬। তুমি একটি হোটেলের সুপার নিযাদ্ত হইয়াছ। ডিশ ধোওয়ার পদ্ধাত সম্বন্ধে 
তোমাকে ভৃত্যদের দেশ দিতে হইবে । অনুপ ব্যয়ে এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ধূইবার 
[কি 'নিদেশি দিবে? এক প্রস্থ ডিশের মধ্যে নিষ্ীলখিত জনিসগৃলি রাহয়াছে £ 

(ক) কাচের গামলা ; (খ) চাঁরধার নকশা কাটা ডিশ ; (গ) রূপার কাটাচামচ ; 
(ঘ) হাড়ের হাতলওয়ালা ছুরি ; (৬) সোনার কাজ করা চণনামাটির বাসন ; (5) পিতল 
ও তামার তৈলান্ত বাসন ; (ছ) আলহমনিয়ামের বাসন ও ট্রে। বাসন ধোওয়ার জনা 
&০১ বার সাবান, তে*তুল, সোডা, 'রিঠা ও ছাই দেওয়া হইয়াছে । 

ততণয় অধ্যায় 

১) জীবনে পোশাক-পারিচ্ছদের গুরৃত্ব কি? পোশাকের প্রুটি বালিতে কি 
বুঝায় ১ একটি কিশোরী কন্যার বিবাহ বাড়িতে যাইবার উপযক্ত পোশাক কি ? 

২। পোশাকের উপাদান নির্বাচনের সমন কোন: কোন: বিষয়ে গুরত্ব দিবে £ 
৩। জীর্ণবস্ন সংস্কার করিয়া কিভাবে কাজের উপযোগী কারয়া তোলা যায়। 

[রপু ও তাল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। 

চতুর্থ অধ্যায় 

১। তন্তু কাহাকে বলে১ কিরূপ তন্তু ছারা বস্তু প্র্তুত করা সম্ভব ঝালয়া 
মনে কর ? 

২। তস্তুর শ্রেণীবিভাগ করিরা দেখাও । 
৩। রেশম তন্তু কাহাকে বলে ? রেশম তন্তু চিনিবার উপায় কি ? 
৪1) পশম তন্তু কাহাকে বলে? একটি পশম তন্তুর বৈশিষ্ট্য আলোচনা কব। 
&। কৃন্রিম তনু কাহাকে বলে 2 রেয়নকে ঠিক সাংশ্লোষক তন্তু বলা চলে না কেন? 
৬। বাড়িতে একাঁট সাদা সূতির শাড় কিভাবে ধুইবে 2 সূতির কাপড়ে 

মাড়ের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় কর। 

৭। সাদা ধেশমের রাউজ কিভাবে ধুইবে 2 একটি নাইলনের রাঁঙন শাঁড় 
ধুইবার প্রণালব বণনা কর। 

পঞ্চম অধ্যায় 

১। চিন্লের সাহাযো মানবদেহের পরিপাক রুমার 'বাভন্ন ক্রিয়া বণনা কর। 

২। মানুষের হংপিণ্ডের বাভন্ন অংশগুলি চিত্রের সাহায্যে দেখাও এবং উহাদের 
মাধ্যমে দেহে কিরপে রন্তু সগ্ালন ক্রিয়া সংঘাটত হইতেছে তাহা বর্ণনা কর। 



অনুশীলন? ১৯৭ 

৩। হৃংপিশ্ডের 'াভল্ল কক্ষের মাধ্যমে মানবদেহে রম্ত সম্টালন ক্রিয়া চিন্তরের 
সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। 

9। জনাকার্ণ স্থানের বায়ু ও বম্ধ বায়ূর পার্থক্য কি? তোমার জানা কয়েকটি 
বায়ুবাহত ব্যাধির নাম কর। 

&। অতিথ্বিস্ত ভিড়ের বিপদ এবং যাল্লিপরিবাহী যানবাহনের মধ্যে বাঁচার 
কুফল কি? 

৬। স্বাস্ছোর পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। 
৭। বায়ুর উপাদানসমূহ বণ“না কর। প্রাকীতিক উপায়ে বায়ু শোধন পদ্ধাতির 

উল্লেখ কর। _ 
৮। বায়ু “সম্তালন কাহাকে বলে ? নৈপসার্গক উপায়ে বায়শবশোধনের পদ্ধাত 

বণনা কর।॥ ্ _ 

৯ স্বাঙ্থ্যের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা কি? 'ধবিশহ্ধ পানীয় জলের গুণসমূহ 
বর্ণনা কর। দীষত জল পানের কৃফল ক ? 

১০। 'বিশুম্ধ জল কাহাকে বলে ? পানের জন্য তুমি কিভাবে বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ 
কারবে? বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য তুমি গৃহে কি ব্যবচ্থা 
অবলম্বন করবে £ | 

ঘচ্ড অধ্যায় 

১, গৃহে একটি শিশুর শ্থান এবং গুরুত্ব নিদেশি কর। 
২। একটি শিশুর 'বাভন্ন বিকাশ সম্বন্ধে নাতিদীঘ প্রবন্ধ রচনা কর। 
৩। অনূধর্ব তন বছরের একাট শিশুর সামাজিক আচরণ বণ“না কর। 

৪। শিশুর প্রক্ষোভ কত রকমের? শিশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্ষোভিক 
দাবীর উল্লেখ কর এবং কিভাবে এঁ দাবা মিটান যায় বল। 

৫1 শিশুরা কথা বলা শিখে কিভাবে 2 বয়স্করা শিশুর ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে 
কিভাবে সাহায্য করিতে পাবেন ? 

৬। শিশুর মানাীসক বিকাশের জন্য কি ক সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত 
আলোচনা কর। 'পিতৃমাতৃহশীন শিশুর মানসিক বিকাশের প্রাতিবন্ধকগুলির উজ্লেখ 
কর। 

৭। শশুর তোতলামির কারণ বর্ণনা কর। তোতলামি দূর করার জন্য কি 'কি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় ? 

সপ্তম অধ্যায় 
১। গৃহ-শহ্রযার মলনখীতগুাল সম্বন্ধে আলোচনা কর ॥ 

২। রোগি-কক্ষ নিব্ণচনের সময় কোন: কোন: বিষয়ে নজর রাখিবে এবং কেন 
রাখবে 2 কায়ণ দেখাইয়া তোমার মত সমথ'ন কর। 

৩।. সুস্থ ব্যান্তুর চেয়ে একজন ধোগঈকে সামলান কঠিন । রঃগ্প ব)ন্তির ক্ষেত্রে এই 
অস্থাঁবধা কেন দেখা দেয়? রোগীকে কিভাবে স্পঞ্জ দিবে ? স্পঞ্জের আবশাক সরঞজাম- 
গলির একটি তালিকা প্রস্তুত কর। | 



১৯৮ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শৃশষা 

৪1 শব্যাক্ষতের প্রধান কারণ কি? একজন ভাল শহশ্রুষাকারিণন 'হসাবে তুমি 
এইরূপ রোগীকে 'কিভাবে সেবা কাঁরবে এবং শব্যাক্ষত নিবারণের জন্য কি ব্যবন্থা 
অবলম্বন কাঁরবে মে সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

৫ । রোগীকে ওষধ দিবার পূর্বে কি 'ি সাবধানতা অবলম্বন কাঁরবে ? একজন 
ভাল শহশ্রুষাকারণধ 1হসাবে রোগীর আর 'কি 'কি অত্যাবশ্যক যত্ের প্রয়োজন রাহয়াছে 
তুম মনে কর? [17. ৯. 1965] 

অভ্টম অধ্যায় 

১। কয়েকটি শৈশবীয় রোগের নাম কর। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি 
প্রাতরোধের উপায় বণনা কর। 

২। প্রোটিন-ক্যালোর ম্যালনিউন্রশান কাহাকে বলে 2 কিভাবে উহা প্রতিরোধ 
করা যায়। 

৩। অপহ্ষ্টজীনিত রোগ কাহাকে বলেঃ অপহণ্টিজনিত রোগের নাম কর। কি 
কি কারণে আমাদের দেশের শিশুরা অপুন্টিজানত রোগে ভোগে 2 উহা প্রাতিয়োধের 
কয়েকটি সহজ উপায় বল। 

৪।॥ শিশুদের কেন কোম্ঠকাঠিন্ায হয়? কোম্ঠকাঠিন্য দর করার জন্য কি বাবস্থা 
গ্রহণ করা বায় ? 

&। কোন সংক্রামক রোগ যি মহামারি আকারে দেখা দেয় তখন প্রাতিষেধ-মূলক 
কি ক ব্যবস্থা অবলদ্বন করা উচিত ? [9.চ. 1964, 1966, 1969, 1971] 

৬। গ্হে একাঁট শিশুর খোসপাচড়া হইলে তাহার শুশ্রুষা এবং অন্যান্য শিশুদের 
স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরবে ? 

৭। সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে? স্বতন্ত্রীকরণ, প্রজ্ঞাপন ও রোগ বিস্তারে 
প্রাতিরোধ বালিতে ক বুঝায় ? 

শবনম অধ্যাক্ন 

১। প্রাথামক প্রাতাবধান বলিতে ক বুঝায় ? প্রারথামক প্রাতাবধান কোথায় 
প্রয়োগ করা হয় ? 

২। প্রাথামক প্রাতীবধানের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। একাঁট 
প্রাথামক প্রাতীবধানের বাক্সে কি কি জিনিস রাখা উচিত ? 

৩। প্রাথমিক প্রাতাবধানের মূলনীতি কি? প্রাথামক প্রাতিবিধানকারণগর 
কত'ব্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

৪ ব্যান্ডেজ কয় প্রকার ও কি কি? গুটান ব্যান্ডেজ ব্যবহারের নিয়ম কি ? 
€&॥ 'ন্রকোণ ব্যান্ডেজ কিভাবে তৈয়ার করা হয় ॥ উহার কয়েকটি প্রয়োগ সম্বন্ধে 

আলোচনা কর। 
৬। রোগকে ওষধ দিতে কোন: বিষয়ের প্রাত লক্ষ্য রাখবে 2 'বিষান্ত উষধ 

রাখবার সময কি সাবধানতা অবলম্বন কাঁরবে ? 
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প্রথম অধ্যায় 

£. সাথক গুহ-পরিচালনা 
(286001৬6 1/18119260061)6 0 ৪. [10106 ) 

1. গৃহপারিচালনায় পাঁরকল্পনা, সহযোগিতা, (নির্দেশনা এবং সমীক্ষার ভূমিকা 
(০19 ০07 [919101710) ০০-015786100১ £010981705 8110 ০6৬৪1180101 

10 016 9610 01 1/01176 1709079,0617)600 ) 

ূ এ পাঁরগলনার প্রক্পেজজনীয়তা ৪ গৃহের কর্তব্যকর্ম ঘথাযথরূপে অনুষ্ঠিত 
ুরইবার জন্য গৃহ-পরিচালনার দরকার । গৃহে অনুষ্ঠিত যে সকল কাজে পরিচালনার 

গুরত্ব অনুভব করা যায় তাহা এই-- 

(১) সময় ও শাল্তর সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা গৃহের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা এবং 
জীবনের দাবী 'মিটান ; 

(২) পারিবারিক অর্থের সুষ্ঠ প্রয়োগের দ্বারা সকলের মঙ্গলবিধান করা ; 
(৩) উপয্ত বাসস্থানের বাবস্থা করা ; 
(৪) প্রয়োজনীয় আসবাব ও সরঞ্জাম ক্রয় করা ; 
(&) প্রত্যেকের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও পোশাকের বাবস্থা করা ; 
(৬) গৃহের প্রত্যেকের স্বাস্থারক্ষা করা ; 
(৭) প্রতোকের শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষলাভের বাবচ্ছা করা ; 
(৮) সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করা ; 
(৯) পাঁরবারের সকলের মধ্য সদ্ভাব ও সহযোঁগতা রক্ষা করা ; 

(১০) সবোরপার একটি জীবনদশণনে পারবারের সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা । 

গহ-পারচালনা কাহাকে বলে ? গৃহ পাঁরচালনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসন 

ব্যবস্থা বলা হয়। পরিচালকের শক্তি ও দক্ষতার গ্োরে এই প্রশাসন চলে । পারিবারিক 

সম্পদকে কাজে লাগাইয়া কতকগুলি ঈশ্সিত লক্ষো পেখছান এবং গৃহের সকলের দোহক 
ও মানসিক তপ্তিবধান করাই গৃহ-পারিচালনার উদ্দেশ্য । 

গহু-পরিচালনা ও গৃহ-পাপ্নকল্পনা (10200 101857976776176 2170 70120100102) £ 

কোন একটি ঈ্সিত লক্ষ্যে পে*ছাইবার জন্য মানুষ মনে মনে কিংবা কাগজে-কলনে 

যে ছক আঁকে তাহ।কেই পরিকন্পনা বলে। সার্থক গৃহ-পারচালনার জনা পারকক্পনার 

প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ প্রাতাট পরিবারের উদ্দেশ্য হইল কোন বিশেষ লক্ষো 

পেশছান যেমন সকলের জন্য দৈহিক স্বাচ্ছন্দ/বিধান, প্রাক্ষাভিক তৃপ্তিলাভ, সামাজিক 

প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি । এইসব ঈ্সিত বস্ভুলাভের পথ যত সহজ হয় পাঁরকজ্পনা গ্রহণ 

করাও ততই সহজসাধ্য হয়, পরন্তু পর্থট যাঁদ দুরূহ হর তবে পাঁরকজ্পনা করাও ততই 

কঠিন হটয়া পড়ে, কারণ পথে যেসব বাধা আঁতক্রন কাঁরতে হয় পাঁরকঙ্পনাকারীকে 

সেইসব বাধার কথাও চিন্তা করিতে হয় । 

পাঁরকল্পনা গ্রহণের সময় ঈশ্দত বন্তুগীলর মুল্য 'বিচার করিয়া ্বেখিতে হয় । 

কোন: বস্তঃটি পারবারের আঁধক কাম্য, কোনটি পাওয়ার মত উপব,্ত সম্প 



২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশশ্রুষা 

(1530081069 ) মজুত আছে ইত্যাদ ভাবিয়া দেখিতে হয়। পরিকল্পনার চূড়ান্ত 
পর্যায়ে আমে 'সিদ্ধান্তগ্রহণ । এই 'সিদ্ধান্তগ্রহণের পরই কাজ শুরু হয় । এ ষেন কর্মের 
দ্বার খুলিয়া দেয় । 

গৃহ-পরিকজ্পনার সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, যেমন 

(১) গৃহ-পারিকজ্পনাকে কিভাবে কার্যকরী করিব ঃ অর্থাৎ পরিকজ্পনা রুপায়ণের 
পদধাঁত বা কৌশল (10020:9 ) কি হইবে ? 

(২) কি উদ্দেশ্যে পরিকজ্পনা করিব ? অর্থাৎ পরিকজ্পনার লক্ষ্য (8০915 ) কি ? 

(৩) পাঁরকজ্পনা কতখানি সফল হইল ? অর্থাৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের পরে 
একটি লমণক্ষা (5৬৪1)901017) কাঁরিয়া দেখিতে হইবে | 

(১) পাঁরকল্পনা রূপায়ণের পদ্ধতি (1০0,090 ০1 71217105 ) 8. গুহ- 
পরিকল্পনাকে কার্ষকরী করার সবোর্কৃষ্ট পস্থা হইল ঘরোয়া সম্পদকে কাজে লাগান । 
এই সম্পর্কে মানবিক (1700101) [5500095 ) ও অ-মানবিক (01771800091) 

1650010৩5 ) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় । 

সম্পদ 

পল শি ০ 
মানাবক অ-মানাবক 

টার রেররার ভারিলগাররারা টিটারার্গার্যারারিন ারারারারা 
| | | ] | | ] ৃ 

সামর্থ্য দৃষ্টিভাঙ্গ জ্ঞান শন্তি সময় অর্থ মালপত্র, সামাজিক 
ও যন্ত্রপাতি সুযোগ- 

দক্ষতা ইত্যাদি অুবিধা 

মানবিক সম্পদ £ মানাঁবক সম্পদের মধ্যে পড়ে পাঁরবারের প্রত্যেকটি লোকের 

কাজ করার সামর্থয ও দক্ষতা, দূৃন্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও শান্ত । গৃহের প্রাতাট মানুষ তাহার 
নৈপ্ণ্া, বিশেষ দ-স্টভাঙ্গ, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান এবং শক্তি লইয়া গৃহ-পাঁরচালনায় 
একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এই মনুষ্যসম্পদকে যথাযথভাবে প্রয়োগ কাঁরয়! 
গাহচ্ছ্য-জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া তোলা যায় । নীচে এই মনষ্যমম্পদ ও 
তাহার গুরুন্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল £ 

(ক) দক্ষতা (40111) 217৫ 51111) £ একটি গৃহে নানা রকমের কম" অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে যেমন খাদ্য প্রস্তুতি, শিশুপালন, গৃহের লোকেদের স্থাচ্থারক্ষা করা, পোশাক 
প্রস্তুত ইত্যার্দি। এইসব নানাবিধ কাজে দক্ষতা অর্জনের উপরেই গৃহ-রচনার উৎকর্ষ 
নিভর করে। সম-আর্থক শ্রেণীর পারবারগীলর জীবনযান্রায় যে পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার কারণ তাহাদের কর্মে দক্ষতার তারতম্য | 

(৭) দ-স্টিভাঙ্গ (40000৩3) £ মানৃষমান্রই যখন কোন পারাচ্থাতির সম্মুখীন 
হয় তখন তাহার মনে একটা অনুকুল কিংবা প্রাতিকুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়! এইভাবে 
নানা 'কিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তাহার দুন্টিভঙ্গি গড়িয়া ওঠে ; 
তারপর উহা তাহার জীবন তথা সমগ্র পারিরারিক সম্পকে নিয়ন্ত্রিত করে । 



সার্থক গৃহ-প'রিচালনা ৩ 

থমসনের মতে ব্যক্তির বংশধারা, আঁভজ্ঞতা এবং সাময়িক উদ্দেশা মিলিয়া তাহার 
দৃম্টিভঙ্গি রচনা করে। 

থাস্টেন ও চেভ (70001510176 270 018৬০) যে কোন বাপারে বান্কুর ঝোঁক 

ও অনুভূতি, সংস্কার ও বাতিক, আগেকার গড়া ধারণা, চিন্তা, ভয়, শাসানি এবং 
দুঢুবি*বাসের সমণ্টিকে দৃস্টিভাঙ্গ আখ্যা দিয়াছেন । 

*৮০5016 91] 10191 01 2, 1121775 11001109110105 2170 16911005, [)1617101033 
৪10 01995) [016001/091%60 10610173, 10683, 16813, 01176205921) ০0101001017 
৪0017 218 (01010. 

মান্ষমাই জীবন সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা পোষণ করে । তাহাদের মধো কেহ 
সুখী, কেহ বা দুঃখী, কেহ জীবনে অতান্ত আসন্ত, আবার কেহ বা উদাসীন । কাহারো 
জীবনে '্থির লক্ষা থাকে এবং তাহার নিকট জীবনযাপনের উদ্দেশাই হইল এ আদর্শকে 
বাস্তবে রূপ দেওয়া, আবার কেহবা উদ্দেশ।হনভাবে জীবনযান্না নিবহি করে, কেহ 
আবার এই দুইটি চরম অবস্থার একি মাঝামাঝি পথ গ্রহণ করে । মোটের উপর প্রাতিটি 
মানুষেরই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে একটি দাপ্টভাঙ্গ গাঁড়ম্না ওঠে এবং এ 
দম্টিভাঙ্গই তাহার জশবনকে পাঁরচালিত করে । 

নববিবাহিত দম্পাতি যখন প্রথম সংসারে পদাপর্ণ করে তখন দুইটি ভিন্ন দ:স্টিভঙ্গি 
লইয়া দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ হইতে আসিয়া তাহারা জ্গীবনসাগরে মিলিত হয় । 
তারপর রূমে কমে তাহাদের জীবনযানার একটি নিজস্ব দান্টভ?ঙ্গ গাঁড়য়া ওঠে । উহার 
উপর নভ“র করে তাহাদের দাম্পতা সুখ ও সন্তানদের ভবিষাৎ। 

গুহপাঁরবেশ (বশেষওঃ বাপ-মায়ের চিন্তাধারা সন্তানদের দস্টিভাঙ্গ গাড়য়া তুলিতে 
সাহায্য করে। বাপ-মার পারস্পারক সম্পকণ্ তাহাদের ভালশন্দ, ন্যায়-অন্যায় 'বচাব, 
ল্ন্দর-অস্ন্দরের রোপ, সন্তানদের প্রাতি মনোভাব, প্রাতবেশীদের সহিত আচরণ 
ছেলেমেয়েদের দ.্টভঙ্গি প্রভাবিত করে, তাহাদের সামাজিক জীবনদশনকে প্রভাবিত 
করে। অবশ্য গৃহপারবেশ বাতীত চাঁরিপাশের সামাজিক জীবন, সংবাদপত্রের প্রচার, 
সাময়িক পন্র-্পান্রকায় প্রকাশিত নানা বিজ্ঞাপন, রোডিও, গৌঁলাভিশন, বিশেষতঃ চলীচ্চিত্ 
কিশোর-কিশোরীদের দৃষ্টিভা্গ ঠবশেষভাবে প্রভাবিত করে । কোন দ:ম্টিভাঙ্গ মানুষকে 
কাজে আগাইয়া দেয় বাস্তবজ্ীবনের মখোমাীখ হইতে সাহায্য করে, আবার কোন 
দৃম্টিভীঙ্গ তাহাকে পিছাইয়া আনে, জীবনযুদ্ধে পরাজিত করে। ব্যান্তর দৃষ্টিভঙ্গি 
গৃহরচনায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে কারণ অর্থ-সামর্থের চেয়েও দর্াস্টভঙ্গিই 
মানুষের জীবনযান্রার মান স্থির করে। 

জ্ঞান (110০9/1০8০) £ মানুষ তাহার জ্ঞানের জন্যই সমস্ত প্রাণি-জগতের মধ্যে 
সবেচি আসন লাভ করিয়াছে । গৃহ-পারিচালনার ক্ষেত্রে যে পরিবারের লোকদের জ্ঞান 
যত বেশী সেই পারবার তত সুন্দর হইতে পারে। 

বস্তুতঃ গৃহ-পরিচালনার কাজে 'বাঁচত্র 'বিষয়ের জ্বান থাকা দরকার । পাঁরবারের 
নিকটে গৃহ-পরিগালিকা একাধারে চিকিৎসক, শহশ্রুষাকারিণাঁ, সুপকার, মনস্তাত্ক, 
পোশাক নিমতা, শিক্ষায়ন্রী, অর্থনীতাঁবদ এবং সমাজসোঁবকা ; সবেপিরি [তন 
স্নেহশবলা জননী, জায়া এবং গুহের প্রত্যেকটি বান্তুর বন্ধু ও সহচরী । 

গৃহিণীর দায়িত্ব প্রচুর । খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে তাহার 'বশেষ জ্ঞান থাকা দরকার । 
পুষ্টিকর অথচ রুচিকর খাদ্য প্রস্ততত করা, খাদ্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে শিশুদের সদভ্যাস 
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গঠন করা--এ সবই 'নিভর করে গৃঁহণীর জ্ঞানের উপর । তাছাড়া পোশাক নিবচিন, 
পোশাক প্রস্ততি এবং সবোপিরি উহা সংরক্ষণের কৌশলটি তাহার দখলে থাকা চাই । 
কিন্তু তাহার সবচেয়ে বেশী জ্ঞান থাকা দরকার শিশুপালন সম্বন্ধে । অবহেলিত এবং 
[িশৃংখলভাবে প্রাতিপালিত শিশু কখনই জ্ু-নাগরিক হইয়া উঠিতে পারে না। শিশুদের 
দৈহিক প্রয়োজন এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনূষা্গক পরিবর্তন সম্বন্ধে গৃহিণীর 
জ্ঞানের উপরই নিভর করে কিশোরদের সুস্থ মানসিক বিকাশ । 

গৃহ-পাঁরচালনার জন্য যেসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার সেগুলি এই ই (১) খাদ্যবস্ত 
ও পর্ন্টি, (২) শিশুপালন, (৩) স্বাস্থ্য ও প্রাথামক প্রারতিবধান, (8) গৃহসজ্জা, 
(৫) পোশাকপ্পরস্তুতি, (৬) গৃহর্পরিকজ্পনা, (৭) গাহন্ছা অর্থনীতি ও (৮) সমাজসেবা । 
তাছাড়া মৌলিক বিজ্ঞান ও শিল্পকলার 'কিছু সাধারণ জ্ঞানও থাকা চাই । এই সকল 
বিষয়ের উপয্যন্ত জ্ঞান গৃহিণীকে আয়-বায়ের সমতা রক্ষা কাঁরতে, অপচয় 'িনবারণে এবং 
গৃহের প্রতোকটি ব্যান্তিকে তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে সাহাষ্য কারয়া থাকে । তব এইসব 
ব্যবহারিক জ্জানই গৃহরচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য সম্বন্ধেও 
পরিবারের ব্যান্তদের সচেতন থাকিতে হয়। বর্তমানের এই বস্তৃতান্ত্িক সভ্যতার 
সঙ্গে আমাদের সাংস্কতিক ও আধাত্মিক এঁতিহ্যের সমন্বয়-সাধন করিয়া জীবনকে 
পূর্ণতা দান করিতে পারে ব্যক্তির জ্ঞান দূরদ্রষ্টি। 

শক্ত (27161£)) 8 দৈনন্দিন গৃহকাজে আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতাঙ্গের 
নানারুপ প্রয়াসের দরকার হয় এবং তাহার জন্য তাপ ও শান্ত বায় হয়। 

এইসব প্রয়াসেরইঞ্চ একটি তালিকা নী প্রদত্ত হইল £ 

চিন্তা, নাগাল পাওয়া, 
যুক্তি তুলিয়া ধরা, 
পাঁরকলপনা, উঠ;ন, 

(১' মনের প্রয়াস | 'সিদ্পাস্ত গ্রহণ, (৩) হাতের প্রয়াস বহন করা, 
1নদেশ দান, হাত প্রসারিত করা, 

দুভবিনা $ ধাক্কা মারা, 

1 কথা বলা, ঠেলা। 

চোখ নাড়ান, নুইয়া পড়া, 
হ্থিরভাবে তাকাইয়া ঝোঁকা, 

থাকা, ওঠা, 
দেখা, (8) দেহের প্রয়াস | কাত হওয়া, 

(২) চোখের প্রয়াস | খোঁজা পাশ ফেরা, 
পর্যবেক্ষণ করা, বসা, 
দুরের জিনিস নজর করা, হাঁটু গাড়া। 
আলোর সঙ্গে দ-স্টিকে তি 

রি খাপ খাওয়ানো । 

হাঁটা, 
(৫) পায়ের প্রয়াস | নড়া। 

দাঁড়াইয়া থাকা । 
প্র পা 
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কোন কাজে মানুষ কতটা শান্তি ব্যয় কাঁরবে উহা নির্ভর করে তাহার বংশগ্াাতি, 
দেহের অভ্যাস এবং মনের প্রস্তুতির উপরে । উপযদুন্ত অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা 
মানুষ একাদকে যেমন শন্তি বয় করার ক্ষমতা বাড়াইতে পারে তেমনি সুচিন্তিত 
পরিকজ্পনার সাহায্যে তাপ-সংরক্ষ ণও সমর্থ হইতে পারে । 

পরিবার পরিচালনায় ব্যাণ্ত তাহার সামর্থ ও দক্ষতা, দস্টিভঙ্গি, ও দৈহিক শান্ত 
খাটাইয়া জীবনকে সুদ, জন্দর ও আদর্শ করিয়া তুলিতে পারে । 

অ-মানবিক সম্পদ £ ইহার মধ্যে পড়ে সময়, অথ মালপত্র ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদ 
এবং সামাজিক সুযোগ-স্ৃবিধাসমৃহ অর্থাৎ পারিবহণের স্বিধা, রাস্তাঘাট, পার্ক ও 

লাইব্রেরী ইত্যাদ। এই সমস্ত কাজে লাগাইয়া গৃহ-পরিচালনা সার্থক কারয়া 
তুলিতে হয় । 

যোগিতা (০০০1৩180101 ) 8 গৃহপরিকষ্পনাকে কমে রূপায়িত করিতে 
হইলে পরিবারের লোকেদের সহযোগিতা দরকার । পরিবার হইল একটি যৌথজণীবন। 
সকল বান্ডর সহযোগিতার উপর এই যৌথজশীবনের সাফলা নিভর করে। সহযোগিতা 
একাদকে চায় নেতৃত্ব, অনাদদিকে চায় পারিবারিক কাঙ্গগূলি আসাধা করার জন) যৌথ 
উদ্যম । সকলের সহযোগিতা লাভ কারিতে হইলে সকলের সঙ্গে আলোগবা করিয়া এক- 
জন গৃহ-পরিধষ্পবার দায়িত্ব লইবে কিন্তু' অপরের উপর তাহার 1নজের ইস্ছা চাপাইয়া 
দিবে না। এইরূপ পারিবারিক সহযোগি ঠার [ভীত্ততে যখন কাজের পারকষ্পবা স্ছির 
হয় তখন কোন আকাঁদ্নক পাঁরশ্থিতির উদ্ভব হইলে, কোন আতাথ-অগ্যাগত আসিলে 
[িংবা হঠাৎ কোন ব্যন্তি অসুস্থ হইয়া পঁড়িলে প্রয়োজনমত এ পাঁরুকল্পা বদলান 
যায় এবং স্বেচ্ছায় কেহ না কেহ কাজের দায়িত্ব লইতে আগাইল্া আসে । সহযোগিতার 
অর্থ হইল চিন্তায় ও কর্মে নমনীয়তা এবং বাঞ্তির ইচ্ছা নয়, পরিবারের মঙ্গলবিধানই 
গৃহ-পারচালনার লক্ষা হইয়া দড়ীইবৈ | 77777 
সহযোগিতালাভের আরেকটি উপায় হইল সমন্বয়সাধন (০১০141281101)) | যেকোন 

পাঁরবারিক প্রচেন্টাকে সফল করিয়া তুলতে হইলে পরদ্পরের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন 
করা দরকার । যাহারা কাজে অংশ গ্রহণ করিবে তাহারা গোটা পাঁরাস্থিতি সম্বন্ধে 
সচেতন হইয়া উঠবে এবং কাজটি সবঙ্গিস্তন্দর করার জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব 
কারবে। উপমা 'হিসাবে সুচ্ছ দেহের উল্লেখ করা যায়। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গের সুষম 
ক্রিয়ার উপর যেমন স্বাস্থ্য শিভর করে তেমাঁন গৃহের প্রত্যেকটি বান্তর স্বে ছাকৃত 
সহযোগিতার উপর সার্থক পাঁরচালনা নিভর করে। 

০৮শগৃহ-পাঁরচালনার উদ্দশ্য (০০1১) কি? 

প্রতোক পাঁরবারেরই কওকগুলি ঈশ্নিত বস্তু থাকে। এ সব বক্তুগ্রাঁপ্তিকেই 
জশবনের লক্ষা বলা যায়। গৃহ-পরিচালনার উদ্দেশা হইল এইসব ঈীপ্সত বস্তু 

লাভ করা ।- 

সমস্ত পাঁরবারের ঈশ্সিত বস্তুগলে মোটামুঃট এক ধরনের, যেমন 

১) প্রেম £ জীবনে প্রেমের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পারস্পারক ভালবাস'র সপ্টার ৷ 

দ্বাম্পত্য প্রেম, বাৎসল্য, ভ্রাতাভগিনীর পরস্পরের অন্যুরাগ সবই ইহার অন্তর্গত। 
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(২) ব্যান্তগত স্বাস্থা £ পাঁরবারের প্রত্যেক বান্তুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থালাভ। 
(৩) স্বাচ্ছন্দ্য 8 জীবনকে সুন্দর ও বাঁচার অনুকূল করিয়া তোলা । 
(8) উচ্চাকাতক্ষা £ অর্থাৎ নানাঁদকে সাফলা ও জীবনে প্রতিষ্ঠা । 

(৫) জ্ঞান এবং আঁভজ্ঞতা সঞ্চয় । 
(৬) কর্মে দক্ষতা অর্জন । 
(৭) গঠনমূলক ও শিপ্পকাজে আগ্রহ সৃষ্টি। 
(৮) সৌন্দর্য প্রীতি এবং জীবনে তাহার প্রয়োগ । 

(৯) ধর্মের অনুশশলন অর্থাৎ সত্য এবং ন্যায়ের প্রাতি অনুরাগ এবং সমগ্র জীবনকে 
সতা ও নায়ের উপর প্রাতিষ্ঠা করা । 

নির্দেশনা ( 00)0%7০০)8 উল্লিখিত ঈীপ্সত বল্তুগ্লি লাভের জন্য উপয্য্ত 
নির্দেশনা দরকার । সাধারণতঃ বয়স্ক বান্তরাই এই ব্যাপারে নিদেশি দিয়া থাকেন এবং 
ছোটদের জীবন এ 'ীনদেশ অনুসারে গড়িয়া ওঠে । দৈনন্দিন কাজগুলি যাহাতে 
স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হয় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কাজের সমন্বয় সাধিত হয় তাহার 
জন্যও গূহ-পরিচালিকাকে উপয্ন্ত নিদেশ দিতে হয় । 

সমীক্ষা (৮0102170)8 পরিকপ্পনা রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে আবার গৃহ- 
পরিচালিলাকে সমণক্ষা করিয়া দোঁখতে হয় কাজে কতখানি সাফলা ঘাঁটল। এই সমীক্ষা 
দুই রধশের-_-প্রথমতঃ প্রাতিদিনের কাজের একটি সমীক্ষা । সারাঁদনে যতখাঁন কাজ 
করিব ভাবিয়াছি তাহা খরা গেল কিনা । গৃহের প্রতোক বাঁন্ত এইভাবে নিজ নিজ 
কাজের একটি সমীক্ষা করিয়া দোখতে পারে । এইরূপ আত্মসমগক্ষা (5১11--50114- 
1101) ) ছোটদের পক্ষে অ৩)ভ্ত কার্ষকর । জীবনের ঈস্পিত ব্তগুলি লাভের ব্যাপারেও 
একটা সমীক্ষা হওয়া দূরকার । এইরূপ সমক্ষাদ্ারা গৃহ-পরিচাপিকা বুঝিতে পারেন 
তাহার সমগ্র গশবনবদাপশ কাজে কতখানি সাফলালাভ হইয়াছে, যেমন- 

(১) স্বাস্ক/সংক্রান্ত সমণীক্ষা হইতে পারে । গৃহের প্রাতাক লোকের স্বাস্থ কেমন 
যাইতেছে । 

(২) প্রত্যেকটি লোকের দেহিক, মানসিক" সামাজিক ও আখ্যাত্মক বিকাশের একা 
সমশক্ষা বরা যায়। না 

(৩) পারিবারিক সম্পকেরি একটি সমীক্ষা চাঁলতে পারে । সকলের সঙ্গে সংললের 
সদ্ভাব আছে কি? 

(8) প্রাতি গৃহে অর্থসংক্কান্ত একাট সম+ক্ষা হওয়া দরকার । গৃহে উপযুক্ত অথগিম 

হইতেছে না এবং প্রতোকটি লোকের গুয়োজন মিটিতেছে কিনা , প্রত্যেককে শিক্ষা 
এবং আমোদ-প্রমোদেরই বা কতখানি সুযোগ দেওয়া সম্ভব হইতেছে । 

(&) উপরোন্ত লক্ষো পেশছাইবার জনা পারিবারিক সম্পদকে কতখানি কাজে লাগান 
হইতেছে উহ7 3 সমণক্ষার একাঁট বিষয়বস্তু হইবে । 

উপসংহারে বলা যায় গৃহ-পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবস্পনার পদ্ধতি, ডদ্দেশ্য (বা 
লক্ষ্য ) এবং উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্বন্ধে সমণক্ষ। গ্রহণ অঙ্গাঙ্গণভাবে জড়িত। 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

৪8. আদর্শ গুহপরিচালিক! 
(1) 10681 10000670212] ) 

পরিচালিকার গ;ণ ও ব্যবহার 
1161 [06150179110 2170 0618৬101 0261611) ) 

বুদ্ধি, উৎসাহ, মানুষের চরিত্র অনুধাধবনের ক্ষমতা, কল্পনা, 'বিচারশন্তি, 
অধবসায়, খাপ খাওয়াইবার ক্ষণতা এবং আত্মানয়ন্ণের শান্ত- এইগ্াল হইল 
গৃহপারচালিকার সর্বপ্রধান গুণ । আমাদের দেশে গৃহিণীরাই সাধারণতঃ গৃহপরিচালনা 
করেন। সুতরাং উপরোন্ত গুণগুলি গৃহিণীর গুণ বাঁলয়া ধরা যায় । 

(১) ব্ঠদধিঃ কোন পরিস্থিতি প্যবেক্ষণ করা, তাহা [বিশ্লেষণ করা, অতাঁতের 
আতিজ্ঞতা স্মরণ করা এসবই বাঁদ্ধর কান্দের অন্তর্গত । মূল সমস্যাকে অনুধাবন করা, 
সশস্ত দিক হইতে একটি পরিস্থিতিকে বিচার বরা, হুদঝনের অভিজ্ঞতাসে, সময়মত কাজে 
নাগান- এসবই বুদ্ধির উপর নিভরশখল । নেটের উপর বাস্তবগবনে ব্যবহারিব 
জ্ঞানকে বুদ্ধি আখা দেওয়া যায় । পাঁরবারিক জাঁবনের পমস্য।গুঁলর মোকাঠবলার 
জনা উপযুন্ত বৃদ্ধির দরকার । 

(২) উৎসাহ £ ঠতোক স্পরিচালকের এই গ.ণটি থাকে । সুচ্ছ দেহ এবং জুঙ্ক 
মনে বেশী উৎসাহ দেখা যায় । তবে ০ মেজাজের লোপ হহল আলাদা জাতেব। 
যখন যে কাজ হাতে আ.সয়াছে তাহার গরুত্ব অন্বণ্ধে গভীরু বাস এবং অতান্ত নিষ্ঠার 
সঙ্গে উহা সম্পন্ন করার চেণ্টাকে বলে উসাহ | একের উৎসাহ সহজেই অনোর মধ্যে 

সন্টারত করা যায়। জননীর উৎসাহ সন্জানদের অনায়াসে প্রভাবিত করে। মাঝে 
মাঝে অতি উৎসাহ আবার 1নর্ৎসাহ হওয়ার চেয়ে আগাগোড়া একটি স্বাভাবিক 
উৎসাহের ভাব থাকা গৃহপরিচালিকার বিশেষ গণ বলিয়া গণা হয় । 

(৩) মানবচারিন্র অনুধাবনের ক্ষমতা £ প্রত্যেক পরিবারেই "বাঁভল্ন ধরনের লোক 
থাকে । সকলের দক্ষতা এবং কাজ করার শান্ত সমান নয়। প্রত্যেকের স্বভাব, রা 
এবং পছন্দ-অপছন্দও আলাদা থাকে । গৃহপরিচালিকা যাঁদ প্রাত্যেকের শন্তি শু সামর্থা 
অনুসারে কাজ বন্টন করিয়া দেন, প্রত্যেকের স্বভাব তীক্ষুভাবে বিশ্লেষণ কাঁরয়া তাহার 
সঙ্গে সেইরূপ আচরণ কাঁরতে সমর্থ হন তবে সংসারের অনেক সংঘাত এড়ান যায় এবং 
আঁবচার করা'হইয়াছে ভাবিয়া কোন ব্যন্তি হতাশায় ভোগে না। 

(8) কল্পনা ৪ নতুন পাঁরাম্থীতর উদ্ভব হইলে, পুর্ব পারকলপনা বাতিল করিতে 
হইলে কিংবা কোন অজানা পথে পা বাড়াইতে হইলে গৃহপ্পনিচাঁলিকার কম্পনা-শত্তির 
প্রয়োজন হয়। অতাঁতের আঁভন্ঞতা তখন সামানাই কাজে লাগে । যাহাদের প্রবল 
কল্পনা-শন্তি আছে তাহারা বহুপূর্ধ হইভে অনেক সমস্যা আন্দাজ কাঁরিয়া লইতে পারেন 
এবং উহা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ন্বিষ্যৎ স্রীবনের ছবি যাহার 
কল্পনায় যত স্পন্ট ফুটিয়া ওঠে জীবনের স্লাফলালাভও তাহার পক্ষে তত সহজসাধ্য হয় । 

(৫) অধ্যবসায় £ ইহাও গৃহ-পরিচালিকার একটি বিশেষ গুণ । কোন কাজ শেষ 
উর সস 

না হওয়া পর্যন্ত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকার নাম অধ্যবসায়] অধাবসায়ের জোরে 



) গহ-পারিচালনা ও গৃহশশ্রুষা 

মানুষ যে কোন দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে পারে । প্রতিদিনের 'নীর্দষ্টি রুটিনবাঁধা 
কাজের আতিরিন্ত কাজ হাতে লইতে স্-গৃহিণণ ভয় পার না। 

(৬) বিচারবাদিধ ৪ গৃহপারচালনায় যথেম্ট বিচারব্াদ্ধি প্রয়োগ করার প্রয়োজন 
হয়। নিজ আভিজ্ঞতা অনুশীলন করিয়া দেখিতে, কোন নতুব সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
বেলা, পারিবারিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বিনিয়োগের জনা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এবং 
সবেপিরি পারিবারিক জীবনের সাফল্য সমণক্ষা করিয়া দেখার সময় যথেষ্ট ীবচারবপ্ধির 
দরকার। 

(৭) খাপ খাওয়ানো £ গৃহপারচালিকাকে প্রীতিদন নানা পরিস্ছিতির সম্মুখীন 
হইতে হয়, নানারকম লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে হয়, এইসব 'বাভিন্ন লোক ও বিভিন্ন 
পারাস্ছাতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার মত মনের নমনীয়তা গুণটি তাহার থাকা প্রয়োজন । 
জীবন একটি মসৃণ ছাঁচে ঢালা পথ নয়, এখানে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। 
নানারকম সঙ্কটের সম্ম খীন হইতে হয়। একটি সমস্যার সমাধান হইতে না হইতে 
আরেকটি সমস্যা আসিয়া উপদ্ছিত হয়। সকল অবস্থার সম্মুখীন হইতে না পারলে, 
স্কল লোকের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া চলিতে না পারিলে গৃহবিবাদ আঁনবাষ 
হইয়া পড়ে । 

(৮) আত্মনিয়ন্্রণের শল্তি £ গৃহ একটি |যেখজীবন । সকলের চেষ্টায় এই জণবন 
চলে এবং প্রতেকে ডহাতে অংশগ্রহণ করে । কিন্তু গৃহের হাল ধাঁরয়া থা;কন গাঁহণী। 
সুতরাং তাঁহার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা এনান্ত প্রয়োজন । তান নিজেই যাঁদ এই 
ক্ষমতা হারান কিংবা আপন ভাবাবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তবে অন্যকে পাঁরচালনা 
করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় না রী 

গৃহংপারচালকার ব্যবহার 
(17017৩18৬10 19105101 ) 

গৃহ-পারিচালিকার বাবহারে সর্বদা নিরপেক্ষতা প্রকাশ পাইবে । আপনার সন্তান 
হইতে শুরু করিয়া আত্ম'য়-স্বজন, দাসদাসাঁ অথবা অপর কোন আশ্রিত বান্ত সকলের 
সঙ্গে তিনি নিরপেক্ষ বাবহার করিবেন, নতুবা সুবিচার ও সমব্যবহার না পাওয়ায় অনেকের 
মনে ক্ষেভ থাকিবে, কেহ কেহ হতাশায় ভূঁগিবে । 

স-গৃহিণী অবশ্যই ধৈর্য দেখাইবেন এবং তাঁহার কাজের মধ) সেবার ইচ্ছা দেখা 
যাইবে । শিশুদের সহস্র রকমের উপদ্ুব, রোগ ও বৃদ্ধদের সকল রকম আবদার তিনি 
হাসিমুখে সহ। কাঁরবে 1 । 

গৃহিণীর বাবহার হইবে হাসিখাঁশ মেজাজ থাঁকবে সদা-প্রফুল্প । তাঁহার প্রফুললতা 
সংসারের অনেক অভাব-অনটন, অনেক প্লান ঢাঁকম়া দিতে পারে। 

গ-্গৃহিণার ধবহার সবর্দা সংযত হইবে। সন্তানদেরও তান বাড়াবাঁড় আ৭র 
কাঁরবেন না 'িংব। 'নিজের ভাবাবেগের আীরন্ত প্রকাশ দেখাইবেন না। 

যে গৃহের গৃহিণী ব্যবহারে নিরপেক্ষ, যাঁহার কাজে সেবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, খাঁন 
সদা প্রফুল্ল এবং সম্পদেশবপদে স্থির ও সংযত থাকেন তান সেই গ হের আঁধচ্ঠান্ত দেবী । 



আদর্শ গৃহপরিচালিকা ৮ 

পার্থব, মানব ও অর্থ প্রীতি বিবিধ সম্পদ পাঁরচালনা ও উহাদের বাবহার 
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পার্থব সম্পদ (119025৩1051 271 1 156 01710101101 55001৩৪3 )£ গৃহ- 

পরিচালনায় নানারুপ পার্থিব সম্পদের ববহার হয় । তাহাদের মধো সময় ও অর্থহি 
হইল সবচেয়ে মূল্যবান । উভয়ের মধো কিন্তু একটি গুরুতর পার্থকা আছে । মানুবে 
মানুষে তথা পাঁরবারে পাঁরবারে অর্থসম্পদের ব্যাপারে একটা বৈশ্বম্য দেখা যায় কিন্তু 
সময়ের ব্যাপারে এই বৈষম্য নাই । ধনী-দরিদ্ু ৬চ্চ-নচ সমাজের সকল স্তরের লোকেদের 
দিনের ২৪ ঘণ্টা সময় হাতে থাকে । উপযুদুস্ত পাঁরক্পনার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তাহার 
সময়ের সন্ধযবহার করিতে পারে। 

সময় পরিকল্পনার প্রয়োজনীপ্নতা $ সময়ের একটি পাঁরকজ্পনা করিয়া লইলে প্রথম 
হইতেই মানুষ নিজ নিজ করণীয় কাজগুপি সম্বন্ধে সচেতন থাকে; নিপিষ্টি সময়ের 
মধ্যে কাজ করার অভ্যাস গাঁড়য়া ওঠে, অবসর সময় নিজের ব্যান্তগত কাজ করার সুযোগ 
পায় এবং কোন নতন পারস্ছিতির উদ্ভব হইলে সেই সম্বন্ধে ভাবিবার সময় পার । ফলে 
একাঁটি সমাধান খখাজয়া পাওয়াও সহজ হয়। যাহার জীবনে এইরূপ একটা স্ব ছন্দ 
গতিতে কাঙ্গ চ্দিতে থাক তাহার কাজের মধ্যে একটা বেগ আস এবং সে নিজের কাজে 
সহগ্ডেই দক্ষতা অজ্ন করিতে পারে । 

সময় এবং কাজের অভ্যাস £ প্রতোক পরিবারের প্রয়োজন এবং অভ্যাসগ্লি স্বতন্ন, 
জীবনের নানা 'দকে আগ্রহও প্রতোক পারবারের একরূপ ন্য়। সুতরাং প্রত্যেক 
পাঁরবারের সময় পরিকস্পনা একরূপ হইতে পারে থা। নবাঁববাহিত দম্পাতির সময় 
পরিকল্পনা একরুস পরন্তু যাহাদের জীবনে একটি সন্তানের আগনন হইয়াছে তাহাদের 
সময় পরিকল্পনা হইবে অন্যরূপ । কোন পারিবারে ছ-টির দিনগর্রলতেই কাজের চাপ 
বেশী থাকে আবার কোন পরিবার সারা সপ্তাহ ধাঁরয়া বেশী খাটিয়া ছটির 'দিনগঃলি 
চত্তবিনোদনের জনা রাখিতে চান। কাজের অভ)স এবং পাঁরমাণের উপর বিশ্রামের 
প্রয়োজনীয়তাও নিভর করে । কোন পাঁরবারের লোকেরা কাজের শেষে ছটা 1বশ্রাম 
চান আধার কেহ কেহ কাধস্তিরকেই 'িশ্রামরূপে মনে করেন। 

প্রত্যেক পারবার তথা ব্যান্তর অভ্যাস, প্রয়োজন এবং আগ্রহ তাহার সময় 
পরিকল্পনার মধে! প্রাতিফলিত হয় । 

কাজের চাপ $ প্রতি গুহেই একটা সময় কাজের চাপ পড়ে । প্রাতিদিন সধারণতঃ 

সকালবেলা যখন প্রধান আহার্য প্রস্তুত হয়, বাঁড়র লোকেরা নিজ নিজ করক্ষেত্রে 
যায তখনই কাজের চাপ থাকে বেশী । 'দিনের মতই সপ্তাহে, মাসে, কোন কোন 
খ্তুতে এবং বৎসরের কেন একটা সময়ে কাজের চাপ পড়ে। এইজন্য দোনক, 
সাপ্তাহিক, মাসিক এবং খাৎসারক কাজের একটি পাঁরকজ্পনা করিয়া লইলে সব কাজ 
নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা যায়, কোন সময়ে অঃতীরিন্ত খাট্ুনি পাঁড়লেও পরে আবার 
িছ-টা হাল্কা কাজ এবং "বিশ্রামের ব্যবন্থা করা যায়। ইহাতে কাজে অবসাদ আসে না 
এবং সময় ও শান্তর সুষ্ঠু ব্যবহার হয়। 



১০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশশশ্রুষা 

কাজের পরম্পরা ৪ কাজের পরম্পরা অর্থাৎ কোন কাজ আগে এবং কোন্ কাজ 
পরে করা হইবে সময়-তািকায় তাহা অন্তভূন্তু করা হইবে। সব কাজের এরূপ সময় 
নির্দেশ করা থাকিলে কোন কাজ শেষ করিতে আঁতীবি্ত প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না 
কিংবা কাজে কোন তাড়াহুড়া লাগিবে না। 

সময় ও শান্তি বাঁচাইবার পাঁরকল্পনা ৪ গৃহিণকে যে কাজগুল নিজহাতে 
করিতে হয় যেমন রান্না, বাসন মাজা এবং কাপড় কাচার জায়গাগ্ীল খুব কাছাকাছি 
হইলে তাঁহার সময় ও শক্তি বাঁচে। আবার কোন কোন কাজ যখন একসঙ্গে করা যায় 
যেমন ইকমিক কুকার চাপাইয়া কাপড়গুি কাচিয়া ফেলা যায় দিংবা ঘর পাঁরচ্কার করা 
যায় তবে এরুপ কাঞগ্গুলি একই সময়ের মধ্যে করার পাঁরিকল্পনা গ্রহণ করিলে সময় 
বাঁচে । 

বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় £ প্রতিদিন কতটা কাজ কাঁরতে হইবে এবং 
কোন বাজে কতটা সময় বায় হইতে পারে ঠাহা জানা থাকিলে সময়ের পাঁরিকল্পনা করা 
সহজ হয় । প্রত্যেক কাজ সম্পন্ন করার জনা উপযুক্ত সময় দিতে হইবে । উহাতে কাজ 
ভাল ভাবে করা যায় এবং পরবত' কাজের জনা সময়ের অভাব হয় না। 

জরুরী অবস্থার জন্য সময় ৪ দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক কাজের পাঁরকজ্পনা সব্দা 
কাটায় কাটায় অনুসরণ করা যায় না। কোন জরুরাঁ অবস্থার উদ্ভব হইলে, কাজে 
হঠাৎ কোন বিপ্প ঘটিলে, বাড়তে কোন আঁতাঁথর আগমন হইলে িংবা কেহ অশ্বস্থ হইয়া 
পড়লে 'নধারিত কাজ বাদ 'দিয়া সময়ের দাবী মিট্রাইতৈ হয় এবং তার জন্য প্রতিদিনের 
[িছুটা সময় ফাঁকা রাখিতে হয় । 

শ্রমবিভাগ £ গৃহের প্রত্যেকটি লোকের শা্ড, সামর্থ এবং আগ্রহ অনুযায়ী কাজ 
বন্টন কাঁরয়া দিবে । উহাতে সকলেরই কাজ সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ জাগিবে, সনয়ের কাজ 
সময়ে অন:্ঠত হইবে এবং প্রত্যেকে শ্শ্রামের সুযোগ পাইবে । 

সময় পরিকষ্পনা সংক্রান্ত নিদেশ 

(১) পময় তাঁলকায় গুরুত্বপূর্ণ কাজগনীলর সর্বাধিক প্রাধান্য দিবে । 

(২) গৃহের প্রয়োদন এবং ব্ন্ডগত অভ্যাসের "দকে লক্ষ। রাখয়া কাজের পরম্পরা 
নিধরিণ করিবে । 

(৩) সময় বাঁচানো পাঁরকঞ্পনা করার চেষ্টা করিবে । 

(8) প্রতিটি কাজ সন্তোষজনক ভাবে করার জন্য উপযযস্ত সময় দিবে । 

(৫) শ্রমাবভাগের নীতি অনুমরণ কাঁরবে এবং প্রত্যেকটি লোকের সময়কে কম* 
[বিশ্রাম এবং চিত্াঁবনোদন এই তিনটি পায়ে ভাগ কাঁরয়া দিবে। 

(৬) পাঁরিবারের সকলের সঙ্গে সমবেতভাবে এবং প্রতোকে যেন আবার এককভাবে 
চিত্তাবনোদনের সুযোগ পায় । 

(৭) সম: পাঁরকল্পনার নমনীয়তা থাকা দ্ররকার অর্থাৎ জরুরী অবস্থার উদ্ভব 
হইলে উহার মোকাবিলা করার জন্য; প্রতিদিন সকলের হাতে কিছুটা ফাঁকা সময় 
রাখিতে হইবে । 



আদশ" গৃহপ্পরিচালিকা ১১ 

কাজের পরিকল্পনার 'বিভিন্ ভরবিন্যাস £ 

প্রত্যেক পরিবারের উপযোগী সময় ও কাজের পাঁরকজ্পনাকে ধাপে ধাপে গাঁড়য়া 

তুলিতে হয়। বিভিন্ন পাঁরবারের প্রয়োজন যাঁদও স্বতম্ত তথাঁপ প্রতি গৃহেই 

পাঁরকল্পনার নিযলিখিত চারটি স্তর অনুসৃত হইতে পারে £ 

প্রথম ধাপে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক কাজগুলির একটা তালিকা 

করিতে হইবে। 

দ্বিতীয় ধাপে দৈর্নান্দন কাজের একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সকলের 

মধ্যে কম্ব্ভাগ করিয়া দিতে হইবে । কাজগুলিকে প্রধান প্রধান ভাগে 'বিভন্ত কাঁরয়া 

একেকটি ভাগের জন্য 'কছ-টা সময় 'নার্দন্ট কাঁরতে হইবে । যেমন আহার্য প্রব্য প্রস্তুত 

করা সংক্বাস্ত কাজগুলি এবং দেনশ্দিন গৃহপরিজ্কারের কাজগুলিকে একটি প্রধান ভাগে 

ফেলা যায় এবং সেইভাবে কাজের সময় নিধাঁরিত হইতে পারে । তারপর সকাল-বিকালের 

ফাঁকা সময়ে অন্যান্য কাজগ্ল বিন্যাস করিতে হইবে । 

তৃতীয় ধাপে আসবে দৈনিক ও সাপ্তাঁহক কাজগুল সমাপ্ত করার পালা । এখানে 
দিনের ফাঁকা জায়গায় মাসের এবং খতুবিশেষের কাজ সময় 'নার্দন্ট হইবে। 

চতুর্থ ধাপে আসবে সময় পারিকষ্পনা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার পালা। 
কোন কাজের দায়ত্ব কে লইবে আলোচনা করিয়া তাহা স্থির করিতে হইবে। 
তীয় এবং তৃতীয় ধাপের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোচনা অর্থৎ চতুর্থ ধাপের পাঁরকষ্পনা 
করা যায়। 

কাজের উপরোন্ত পাঁরকষ্পনা করা সহজ, স্মরণ রাখা সহজ এবং কাজে রূপাঁয়ত 
করাও সহজ । 

সময় পারিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে সমখক্ষা গ্রহণ 

সম+ক্ষার জন্য নিজেকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবে ? 

(১) বাঁড়র কাজে ক আম খুব বেশ সময় বয় কাঁরতোঁছ 2 আনার বান্তগত 
কাজের জন্য কি যথেষ্ট সময় হাতে থাঁকিতেছে ? 

(২) আমার পরিকপ্পনা কতখা'নন সময় বাঁচায় £ 

(৩) গৃহের গ্রাতিটি লোক 'কি পারিবারিক কাজে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে, 
না কাহারো ঘাড়ে কাজের বোঝা বেশ চাপিয়াছে ? 

(৪) যে কাজে আমি সময় ব্যয় করিতেছি বাড়ির লোকেদের 'নকট 'কি তাহা 
মূল)বান মনে হইতেছে ? 

(৫) গৃহের লোকেদের 'ক আমি যথেষ্ট সঙ্গ দিতে পারিতোঁছ ? 

(৬) আমার সময়ের সদ্যবহারের জন) উন্নততর কি বাবস্থা অবলম্বন করা যাইতে 

পারে। , 
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(খ) মাননষ)সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ 
(1420950]70176 2110 090 01 1001000 195001099 ) 

গৃহপারিচালনার প্রধান উপাদান হইল মানুষ । পুবেই বলিয়াছি প্রত্যেক মানুষ 
তাহার নিজ নিজ সামথ ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও শন্তি অনুসারে আপন আপন 
হহকে একটি বিশিল্উতা দান করে। 

পা 

| রা | ৃ 
সামর্থা ও দক্ষতা দঁস্টিভা্গ শ্বান শান্ত 

মানুষের এই সহজাত ক্ষমতগুলির কিভাবে বাবহার ও পাঁরিচালনা করা যায় সে 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। 

সংমথয ও দক্ষতা ৪ দক্ষতা বালিতে বুঝায় কোন কাজ অনায়াসে এবং সুচারুরূপে 
করার ক্ষমতা । আর. এস. উডওয়ার্থ দক্ষতা অঞ্জনের ব্যাপারটি 'তিনটি স্তরে ভাগ 
করিয়াছেন £ 

(১) অনুসন্ধান বা আগ্রহ-সৃষ্টির ভ্তর (016 ০81১1016015 508০) ) 

(২) আনাড়ি অবস্থা এবং শিক্ষানাবশীর ষ্তর (070 91501080610 

81956 ) ১ 

(৩) দক্ষতা অজনের এবং সহজভাবে কমণনুজ্ঠানের ক্র (16 5/:11160 200 1706 
10110101175 5956) । 

গৃহপরিচালিকা গৃহের প্রত্যেকটি লোকের দক্ষতা অনুসারে কমশীবভাগ করিয়া 
পদবেন। দক্ষতা অর্জনের জনা 'নম্ব্লীখিত পদ্ধাতি অনুসারে করা উচিত £ 

(১) প্রথম হইতেই কাজের সিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে । 

(২) কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ কাঁদিতে হইবে এবং মনোবোগই হইল শিক্ষার প্রথম 
প্রয়োজন। 

(৩) যে কোন কাজকে টুকরা টুকরা ভাবে না দোঁখয়া সমগ্ররপে দোখিবে এবং 
সেইভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে, যেমন কাপড় ধোওয়ার কাজ1ট ধোওয়া, মাড় দেওয়া ও 
ই'স্ত্র করা এই তিনটি কাজ 1হসাবে না দেখিয়া একটি সমগ্র কাজরূপে দোঁখতে হইবে । 

(8) সময়ের উপযুস্ত ব্যবধান রাখিয়া মাঝে মাঝে কাজটি অভ্যাস করিতে হয় । 
তাহাতে কাজে ক্লান্ত আসে না কিংবা কাজ একঘেয়ে বাঁলয়া মনে হয় না অথচ উহা 
ভুলিয়া যাইবার ভয়ও থাকে না। 

(&) যে কোন কাজ মোটামুটি আয়ত্ত হইলেই শিক্ষা শেষ হইয়াছে ভাবা ভুল। 
বারবার চেস্টা ও ভূলের মাধ্যমে (00081 80 ৪1101 ) উহাতে দক্ষতা অর্জন কাঁরতে 
হয়। কাজে একবার পাকা হইয়া গেলে কাজের সময় ও শ্রম বাঁচে এবং দেহচালনা তখন 
সুষম ও ছন্দোবদ্ধ হয় । 

গৃহের প্র-ত্যকটি ব্যন্ত বাঁদ নিজ নিজ কাষে” দক্ষতা অর্জন করে গৃহপরিচালনা তবে 
সহজ ও সম্পর হয়। 
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দৃস্টিভাঙ্গ ও জ্ঞান £ গৃহপারচালিকার দাষ্টিভার্গ ও জ্ঞান গৃহরচনাতে একটি 
সৌন্দর্য ও সাফল্য সণ্গার করে । 'কছু্টা বংশধারা এবং ছটা পঠনপাঠন ও আভজ্ঞতা 
হইতে দ্রম্টিভাঙ্গি ও জ্ঞান আঁজণত হয় । গহপাঁরচাঁলকা গৃহের সকল ব্যান্তুর সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রত্যেকের দুম্টিভঙ্গি জাঁনয়া লইবেন এবং গৃহকর্মে 
প্রয়োজনমত প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইবেন । 

[ দৃম্টিভাঙ্গ ও জ্ঞান সম্বন্ধে ২_-৫ পৃষ্ঠায় বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে । ] 

শাল্ত ঃ দৈনান্দন কাজের জন্য আমাদের প্রাতীর্দন তাপ ও শান্তি ব্যয় হইতেছে। 
সময় পরিকল্পনার মত শান্ত ব্যয়েরও একটা পরিকল্পনা কারিতে হয় । এই পাঁরকল্পনার 
উদ্দেশ্য হইল গৃহের দৈনান্দিন কাজগুলি করার পরেও বাহিরের কাজে অথবা সামাজিক 
জীবনে অংশগ্রহণ করার মত শান্ত রাখা । 

শান্ত নিয়ন্ত্রণ ঃ শান্ত ?নয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু শান্ত "নিয়ন্ত্রণের 
পরিকল্পনা একাঁটি কঠিন কাজ । মানুষ ঘাঁড় দেখিয়া সময়ের মাপ করিতে পারে এবং 
কাজের অগ্রগতি বুঝিতে পারে কিন্তু দৈহিক শক্তি মাপার *ত অনুরূপ কোন ঘন্ত্র নাই । 
শুধু অভিজ্ঞতার দ্বারা সে শান্তখরচের অনুমান করিতে পারে । 

তাপ ও শান্তখরচের পরিকল্পনা করার জন্য নিম্মলাঁখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবাহত 
থাকা দরকার £ 

(১) দৈনিক কোন্ কাজে কতটা শান্ত খরচ হয় £ 

(২) কোন কাজগুঠল সবচেয়ে শ্রমসাপেক্ষ ? 

(৩) অবসাদ্রে পরিণাম কি? 

(8) বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা কতখানি 2 

(&) সবশেষে শান্ত বায় সংকান্ত পাঁরকল্পনার সাফলা সম্বন্ধে একাটি সমটক্ষা গ্রহণ । 

(১) দৈনাম্দন সমস্ত কাজে একরূপ শন্তি বায় হয় না। বসা কাজের তুলনায় হাঁটা- 
চলার কাজে কিংবা যেসব কাজে আধিক জঅঙ্গসণ্ালন হয় তাহাতে বেশ শান্ত বায় হয়। 

ঘরের কাজগুলিকে আমরা মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পাঁর--(১) হানুকা 
কাজ যেমন হাতে সেলাই করা, পশম বোনা, তরকারি কোটা ইত্যাদি কাজে চেয়ারে 
বাঁসয়া থাকার তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী শান্ত বয় হয়। (২) সাধারণ 
পরিশ্রমের কাজ যেমন- ছোটখাটো জানিস ইস্ত্রি করা, হালকা জামা-কাপড় কাচা, কাপ- 
ধড়স ধোওয়া, কলে সেলাই করা ইত্যাঁদ কাজে ঘন্টায় ২৪ ক্যালোরী মেটাঝালজম 
বাড়ে। (৩) কঠিন পরিশ্রমের কাজ যেমন- ঘর ধোওয়া-মোছা, ভারি কাপড় কাঁচা, 

ইস্ত্রি করা, বাসন মাজাঘষা করা ইত্যার্দ কাজে ঘণ্টার ৫০9 ক্যালোরী শক্তি বয় হয়। 
কাজের গতি বাড়াইলে শঙ্তি খরচের পাঁরমাণও বেশ? হয়। 

আতরিস্ত শান্ত খরচ হইলে অবসাদ আসে । এই অবসাদ দুই রকমের- শারীরিক 
ও মানীসক। শরীর অবসন্ন হইলে কর্মদক্ষতা হ্রাস পায় আর মন যখন অবসন্ন থাকে 
তখন কোন কোন বিশেষ কাজে বিরান্ত আসে ফলে কাজে আশানুরূপ অগ্রগাঁতি হয় না। 

ক্লান্ত দূর করিবার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । প্রথমতঃ মানুষমান্রই 
হেন কাজ পছন্দ করে তেমান বিশ্রামও ভালবাসে । মাঝে মাঝে বিশ্রাম পাইলে কাজ 
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করার আগ্রহ বাড়ে এবং কর্মক্ষমতা বাড়িয়া যায়। আঁতীরিন্ত পাঁরশ্রমের পর বিশ্রাম না 
পাইলে দেহ শীঘ্র ভাঙিয়া পড়ে। যে সকল গৃহিণী বাহিরে কাজ করেন না মধ্যাহ্নুই 
তাহাদের পক্ষে উপয্ন্ত বিশ্রামের কাল পরক্তু কর্মরতা মহিলারা নিজ নিজ সুবিধামত 
সময় বাছিয়া লইবেন । 

তাপ ও শন্তিসংরক্ষণের উপায় £ 

(ক) কাজে আগ্রহ থাকিলে স্বভাবতঃই তাপ ও শান্তি কম ব্যয় হয়। অনেক সময় 
অনুকুল পরিবেশ স:ষ্টি করিয়া কাজে আগ্রহ জাগান যায় । 

(২) দক্ষতা অর্জন করিতে পারলে কাজ র্লমশঃ সহজ হইয়া আসে এবং তাপ ও 
শন্তি কম খরচ হয় । 

(৩) কাজের প্রক্রিয়া সরল করিলে এবং 

(৪) অঙ্গসণ্থালন হাস করিতে পারিলে তাপ ও শন্তি কম খরচ হয় । 

কাজের প্রক্রিয়া সরল করা £ নানাভাবে কাজের প্রক্রিয়া সরল করা যায়, যেমন £ 

(১) রন্ধনের প্রান পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নতুন সরল পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় ; 

(২) নানা রকমের পদ রান্না না করিয়া দুই একটি ভাল পাম্টিকর খাদ্য প্রস্তুত 
করিলে এবং | 

(৩) প্রতিদিনের আহার্য বস্তুর সঙ্গে কিছু কাঁচা শাকসবাঁজ স্যালাড হিসাবে গ্রহণ 
কাঁরলে রন্ধনের পদ্ধাতি সহজ করা বায় । 

অঙ্গসণ্ডালন হাস কারবার উপায় 5 

নানাভাবে অঙ্গসন্জালন হ্রাস করা যায়, যেমন £ 

(১) 'মিতশ্রম যন্দতের ব্যবহারের দ্বারা, 
৫১ 

(২) রান্নাঘর এবং কাজের নারদ স্থানগূলির পদনার্বন্যাসের দ্বারা । সামান্য 
অর্থবারে রান্নাঘরের প:নার্বন্যাস করা যায় ৷ উনুনের সমান উচ্চতায় একাঁট আরামদায়ক 
বাঁসবার আসন তৈয়ার করান, রান্নাঘরে কয়েকটি ভাল তাক নিমা্ণ করান যাহাতে 
জিনিসপত্র নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়, উনুনের পাশেই বাসন ধোওয়ার জন্য একটি 
1সঙক তৈয়ারী করান খাব ব্যয়সাধা কাজ নয়। অথচ এইরূপ ব্যবস্থা করলে গৃহিণণর 
হাঁটাহঁটির শ্রম বাঁচে । 

(৩) ব্যবহারের সুবিধা দোখয়া কিছু বাসনপন্র এবং আন_ষাঙ্গক জিনিস ব্লঢ করিলে 
যেমন কাঁসার বাসনের পাঁরবর্তে একপ্রচ্থ স্টেনলেস স্টলের বাসন 'কানিলে, ইস্ব্রির 
প্রয়োজন হয় না এইরূপ বস্বাদি ব্যবহার করিলে সময় ও শ্রম দুইই বাঁচিয়া যায় । 

সমণক্ষা 2 শান্ত বায় সংক্রান্ত সমীক্ষা কারতে হইলে নিম্নীলখিত প্রশ্ন কারিবে £ 

(১) জীবনের ঈ্সিত বস্তুলাভের পাঁরপ্রেক্ষিতে কি আমার শঙ্তি ব্যয়ের পরিকজ্পনা 
করা হইয়াছে ? 

(২) ঘরোয়া কোন: কাজের জন/ আঁধিক শক্তি ব্যয় হইতেছে ? 



আদর্শ গৃহপাঁরচাঁলকা ১৫ 

(৩) আম 'ি আমার শান্তির যথাযথ ব্যবহার করিতেছি ? 

(8) পারিবারিক জ'বন এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া শন্তি বায় 
হইতেছে কি ? 

(৫) কোন কাজ শেষ করার জন্য কি আমার নিধারিত সময়ের চেয়ে বেশ? সময় 
লাগিতেছে এবং ফলে বেশৰ শান্ত ব্য়িত হইতেছে ? 

(৬) কোন কাজ আমার সবচেয়ে ভার মনে হয় ? 

(৭) আমি কি সহজে শ্রান্ত হইয়া পাঁড় ১ এই শ্রান্ত কি ধরনের ? 

(৮) অবসাদ দুর করার জন্য আমার কি চাই--কমান্তর না পণ বিশ্রাম ? 

অর্থসম্পদের পারিচালনা ও ব্যগন 
(1121755517701)01 200 853 01 00,110181 1০50901095 ) 

পারিবারিক জীবন অর্থসম্পদের গুরুত্ব অতান্ত বেশ কারণ উহার উপর 'নিভর 
করে খাদ্য, বস্ন, বাসস্থান, গাকলের স্বাচ্ছন্দ। এবং 1শশদের জীবনের নত্রাপত্তা । অথের 
সগ্বাবহার না হইলে পারিবারিক জ'বনে অ.নক মানসিক উদ্দেগ এবং দুভেগি দেখা দেয় । 
পার্থিব সম্পদর অন্তগ্গত হংল অর্থ । 

পরিবারের অর্থসম্পদ বাঁলতে কেবল নগদ টাকাকাঁড় বুঝাগ্ন না। নগদ টাকাকাঁড় 
বাতত দ্রব্যসম্ভার, সেবা এবং এই সমস্ত শিলিয়া যে সন্তোব লাভ হর সবকিছু অর্থ- 
সম্পদের অন্তর্গত । অর্থসম্পন্দর পরিচালনা বলিতে বুঝায় অর্থের পাঁরকল্পনা, বায় 
নিয়ন্ত্রণ এবং সবশেষে একটি সনীক্ষাগ্রহণ | 

অর্থপরিকলপনার উদ্ণ্শা হইল তরাবিধ £ 
(১) পরিবারের 'বাভল্ন বিকাশসাধন করা ; 
(২) সমগ্র পারবারের সুখ-স্বাক্ছম্তা বৃদ্ধি করা ; এবং 
(৩) সমাজ-ধকল্যাণের কাজে সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করা । 

অথে'র স্পপরিক্পনার জনা ছয়টি স্তর পথপ্রদশ“কের কাজ কাঁরতে পারে । এই স্তর- 
গলি নিয়রূপ £ 

(১) লক্ষ্য স্থির করা এবং উহার সঠিক সংজ্ঞা নিধরিণ করা । যেসব পাঁরবার 
লক্ষ/হাঁন ভাবে জীবন কাটায় তাহাদের হাতে যেমন যেমন অর্থ আস ঠিক তেমনি খরচ 
হইয়া যায়। পরন্তু লক্ষ্য স্থির থাঁকলে বায়ের নাত্রা সংযত হর, অথের মিটার 
ঘটে এবং 'নাদষ্ট ল্ক্ষো পে ছাইতে পািয়া মানুষ সবাধিক সন্তা লাভ করে 

(২) আয়াবশ্লেষণ করা । আয় গ্রধানতঃ দুই শ্রেণীর-- 

(ক) আর্থক আয় (770176% $0০010৩ ) ও (খ) প্রকৃত আয় (01 1000073) | 
এতদ্বাতত পারিবারিক সম্পদ, মালপত্র, যন্ত্রপাতি ও মানুষের সেবাঙ্গনিত যে সন্তোষ- 
লাভ হয় উহাও পারিবারিক অর্থনম্পদের অন্তগত। উহাকে সম্পদের মনস্তাত্বক 'দিক 
বলা যায় । 

(ক) আর্ক আয় বলিতে বুঝায় পরিবারের ভা-ডারে কতটা নগদ অর্থ আসিল । 
বেতন, মীজুর+, বাবসায়ের মুনাফা, বাড়ি ভাড়া, শেয়ারের লভ্যাংশ, লগ্নি টাকার সুদ, 
বাধক্য ভাতা, রয়ালটি (০১৪১ ) ইত্যাদি নানাভাবে অথেরি আগমন হহতে পারে। 
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সে 



১৬ গৃহ-পারিচালনা ও গৃহশহশ্রুষা 

এই নগদ অর্থের বিনিময়ে আমরা সচরাচর প্রয়োজনায় দ্রব্য এবং লোকের সেবাকার্য 
ক্লয় করিয়া থাকি এবং সাধ্যমত কিছুটা ভবিষ্যতের জন্য সণ্িত রাখি । 

(খ) প্রকৃত আয় বালতে বুঝায় নগদ টাকা, তাছাড়া স্থাবর ও অস্থাবর সম্পন্ভি 
হইতে আগত বস্তু কিংবা সুযোগ-সুবিধা যেমন--খেতের ফসল, শাক-সবজি ও ফলমূল, 
মাল, যন্ত্রপাতি, নিজস্ব বাড়তে বাস করার সুবিধা ইত্যাদি । 

গুহের লোকেদের বিশেষতঃ গৃহপরিচালিকার জ্ঞান, বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাও প্রকৃত 
আয়ের অন্তর্গত । কোথায় কখন কোন্ জিনিসটি সম্তায় ভাল পাওয়া যাইবে, কিভাবে 
অথ" 'বানিয়োগণ করিলে বেশী সুদ আসিবে কিংবা রূপে গৃহের জিনিসটি সম্তায় ভাল 
পাওয়া যাইবে, ফিংবা কিরুপে গৃহের জিনিস ও আসবাবপন্রের যত্ব লইতে হইবে এই 
বাবহারিক জ্ঞান পারিবারিক অর্থ বাঁচাইতে 'কিংবা অর্থ আগমনে সাহায্য করে । 

(গ) আর্ক আয় এবং প্রকৃত আয় ব্যতীত আরেক শ্রেণীর আয়ের উল্লেখ করা বায় 
হা হইল অর্থ এবং সেবাকাজ হইতে লব্ধ সন্তোষ । সম্ভোষ লাতের ব্যাপারটি যাঁদও 
সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তথাপি গৃহপর্লিচালনার উৎকর্ষ যাচাই হয় এ সন্তোষের মাপকাঠি হারা | 

(৩) নগদ টাকা কতটা আসিতেছে £ অর্থ পাঁরকজ্পনার সময় গৃহে নগদ অর্থ 
আসার পাঁরনাণ জানিয়া লইতে হয় । সাধারণতঃ বেতনভোগন বান্তিদেষ সারা বৎসরের 
আয় 'নার্ঘ্ট থাকে কিন্তু সাধারণ ব্যবসা কিংবা বৃত্তে যাহারা নতুন যোগ দিয়াছেন 
তাহাদের আয়ের পরিমাণ নিার্দষ্ট থাকে না। তাহারা সারা বৎসরের আয়ের একটা 
গড়পড়তা হিসাব ধরিয়া লইয়া বারো মাসের মধ্যে উহাকে বিভন্ত করিয়া লইতে পারেন । 

(8) প্রত্যেকটি পরিৰারের জীবনৰ্ত্ত কতকগনাল স্তর অতিক্র করে। অর্থ 
পরিকল্পনার সময় এই স্তরগুি অনুধাবন করা প্রয়োজন । যেমন বিবাহের পরেই নব- 
দক্পার্ত যখন প্রথম সংসার পাতে তখন হইল জীবনের প্রথম স্তর বা প্রথম অধ্যায় । তার়- 
পর সন্তানের আগনন, শিক্ষা বিশেষতঃ উচ্চাশক্ষার্থে তাহাকে প্রেরণ করাঃ কন্যার বিবাহ, 
চীকার হইতে অবসর গ্রহণ ইত্যাদি একটির পর একটি অধ্যায় আসিতে থাকে । জীবনের 
এই অধ্যায়গূলি সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে অর্থপরিকন্পনা করা সহজ হয় । 

(৫) বতর্মানের স্বপ্প-মেয়াদী পরিকল্পনা যেন ভাঁবষাতের দশর্ঘমেয়াপী 
পরিকল্পনার জন;সারী হয়। অর্থ পারকজ্পনার এইটি সবচেয় কান ও গুরত্বপূর্ণ 
দিক। পার্থব সম্পণকে যথাবথভাবে নিয়ন্ত্রণ কাঁরতে পারিলে জীবনে যে সন্তোষ 
আসে তাহা বাস্তাবকই দুললভ । 

(৬) অর্থবায়ের একটি স্তষ্ঠু পহ্থা উদ্ভাবন করা যাহাতে গ:হের সকলের সন্তোষ 
[বিধান হয়। 

অর্থব্যয় সম্বন্ধে নিষ্নীলাখিত ঘে কোন পদধাঁত গ্রহণ করা চলে £ 

(১) বাজেট পদ্ধতি (800৩6 001,900 )8 এই পদ্ধাত অনুসারে (1) খাদা, 

(2) বস্ত্র, (3) বাসচ্ছান, (4) যাতায়াত: 
(5) শিক্ষা এবং (”) আমোদ-প্রমোদ 
এইরূপ প্রধান প্রধান খাতে অর্থ বণ্টন 
করিয়া ণিতে হয় । 



আদর্শ গৃহপরিচালিকা ১৭ 

(২) অংশবপ্টন পদ্ধাঁত (41105/2106 7106,00) £ এই পদ্ধাত অনুসারে গৃহস্বামণ 
কতকগুলি খরচ মিটাইবার জন্য আয়ের কিছুটা অংশ পক্তীর হাতে ছাড়িয়া দিবেন 

যেমন ছেলেমেয়েদের মাসের বেতন, 

ভা তা ধোপার খরচ, ভৃতার্দের 

দির ভার পত্বীর উপর 

রী গ ক+খ-মেটিআন্ থাকবে এবং আয়ের বাকী মোটা 
অংশটি তান 'নিজের হাত রাঁখবেন। 

(৩) ডোল পদ্ধাতি (7৩ 
1,8100000 01 00116 178501000 ) ৪ 

বাঁড়র প্রত্যেকে নিজ নিজ আয় 

পাহস্বামীর হাতে তুলিয়া দিবে এবং তান ষাহার যেমন প্রয়োজন মনে করেন খরচের জন্য 

ভাহার হাতে সেই পরিমাণ অর্থ 
'দিবেন। ভারতের অনেক যৌথ 
পারবারে অর্থব্যয়ের এইরূপ ব্যবচ্ছা 

দীর্ঘদিন চলিয়া আসিতেছিল। 

উপ্পারিউস্ত পদ্ধতি ব্যতত পাশ্চাত্য 

দেশগ্ীলতে আরও দুইটি পম্ধাতি পা 
অনুসৃত হইয়া থাকে । প্রথমটি হইল 
সমান বেতন পদ্ধাতি (5881 13895 
1761100) এবং "দ্বিতীয়টি হইল আধা- “ক' দ্যাক্জা আয় ষং ছোট-বড় ভায়প-লি 
সাধ ব্যবন্ছা পদ্ধাতি (6160-605 9550610) | নানারক্ষম ঘ্র ব:কাইতেছে 

(8) সমান বেতন পদ্ধতি (12081 ৪5৩3 10911,00 ) 2 এই পম্ধৃতি অনুসারে 

| পরিবারের সমস্ত অর্থ ব্যয় হইবার 
প্রাপ্য পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে স্বাম*-স্তী 

পির্ধানের খর | সমান ভাগে নিজেদের মধ্যে তাহা 
ীর প্রাপ্য বণ্টন করিয়! লইবে। 

(জ) আধা-আধ ব্যবস্থা 
(16-86 9551০11) £ স্বামী-স্ত্রী প্রথমেই পারবারের অর্থ এবং দায়ত্ব নিজেদের 
মধ্যে ভগ কারিয়া লন এবং 'নিজ 'নজ 
প্রাপা অংশ হইতে সংসারের অর্ধেক 

সমীক্ষা £$ অর্থব্যয়ের পর উহার | 
সাফলা সম্বন্ধে সমপক্ষা করিয়া দোখিতে 
হয়। সমীন্নর মানদণ্ডরুপে নিম্নলিখিত প্রশ্নণূলি ব্যবহার করা যাইতে পারে £ 

(৯) মোট অর্থবায়ের পরিমাণ কত এবং এঁ অর্থ পারবারের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক 
মান রক্ষা করিতে পারিতেছে কিনা । 

(২) পরিবারের সকলের ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটা 'মটিয়াছে এবং প্রত্যেকেন্ 
ফতখাঁন সন্তোষাঁবধান হইয়াছে 2 

(৩) ব্যয়ের পরিকজ্পনায় সণয়ের সুযোগ আছে কিনা ? 
(8) পাঁকক্পনা কার্যকরী করা বাস্তবে সহজ িনা ? 

ক অংশাট গৃহস্যামীর হাতে থাঁকবে এবং 
খ অশোট পুাহণীর হাতে ছেওয়া হইবে। 



তৃতীয় অধ্যায় 

০. পারিবারিক সম্পদ পরিচালন! 
(00190126101) 01 £901]1115 1711)91)02 ) 

1. পারিবারিক বাজেট ও অথ-পারচালনা 
(81011 00010101115 8170 11050106 172186৩1761) ) 

পূবেছি বলিয়াছি অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক পাঁরবারই কোন-না-কোন 
পদ্ধাতিষ্* গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে বাজেট হইল অর্থব্যয়ের অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা । 
একটি তহবিল হইতে যখন পাঁরবারের সকল দাবা মিটাইতে হয় তখন সীমাবদ্ধ আয়ের 
মধ্যে ব্যয় সংকুলান করাটাই সবশ্চয়ে বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায় এবং খরচ করার প্বেই ব্যয় 
সম্বন্ধে একটি পাঁরকল্পনা করা দরকার হয়। বাজে হইল অর্থব্যয়ের এইরূপ পতর্ব- 
পরিকল্পনা । 

বাজেট করার পূর্বে পরিবারের আয়ের একটি যথাধথ হিসাব কারয়া লইতে হয় । 
এই 1হসাবের মধ্যে পাঁড়বে মোট আর্থিক আয় (1012) [10106910010 ) এবং প্রকৃত 
আয় (15211700176 ) অর্থৎ সম্পত্তি হইতে আয় তাছাড়া ঘন্ত্রপাঁত ও মানূষের কর্ম 
ও সেবাজনিত আয়। 

বাজেটের প্রয়োজনীয়তা £ 

(১) বাজেট করার ফলে একটি পাঁরবারে কতটা অর্থ ব্যয় তাহা স্পষ্টভাবে জানা 
ঘায়। 

(২) আয় তি বায়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনা যায় । বস্তুতঃ এই ভারসাম্য 
বজায় রাখাই বাজেট করার প্রধান উদ্দেশ। । এই ভারসাম্য আনার জনা গৃহের 
[জানসপন্ন, যন্ত্রপাতি ও মানুষের শ্রম পূণ ভাবে কাজে লাগাইতে হয় । 

(৩) বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হইল আর্ঘক স্বহ্ছলতা আনা । যাহাক্ 
যাহা কিছ প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ তাহা শিঠাইয়া দিবার সামর্থটকে বলে আর্থিক স্বচ্ছলতা । 
অনেক সময় আর্ক অভাবই ঠিক অস্বচ্ছলভার প্রধান কারণ নয়। টালাটা 1গিক 

প্রয়োজনের জয় মজ.ত থাকে না বাঁলয়া অভাব দেখা দেয়। বছরের গোড়াতেই যাঁদ 
একাঁট বানজট করিয়া লওয়া যায় তবে এই অসুবিধা দূর করা যায়। 

(8) অসময়ের জন্য কিছ; সণয়ের ব্যবন্থাও বাজেট করার অন্যতম উদ্দেশ্য । 

তিক ঠিক বাজে করিতে পাঁরিলে আয়ের প্রতে)কোট পয়সার সন্যবহার হয় এবং 
গৃহের প্রতোকটি লোকের সন্তোষ ও তীপ্তি ঘটে। 

বাজেট হইতে পারে দুই প্রকারের £ মানসম্মত (30%10810) এবং আদর্শ (091) । 

কোন দুইটি পাঁরবারের প্রয়োজন কথনও এক হইতে পারে না। জুতরাং একের বাজেট 
পপ | ৮৯৯৯7 পিপল তল 

% (১ বাজে, পণ্ধাত, (২) অংশবটন পদ্ধাত, (৩) ডাল পদ্ধতি, (8 সমান বেতন পম্ধাতি 

এবং (৫) আহাআধ ঝাবস্থা - অর্থবায়ের এই পাঁচটি বাবস্থু প্রচালত আছে। 



পারিবাঁরক সম্পদ পারচালনা ১৯ 

অন্যের পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। তাই সম-আর্থক-সামাজিক মর্যাদার লোক, 
যেমন- অধ্যাপনা, চিকিৎসা ইত্যাদি, 'বিভিন্ন পেশায় নিষুস্ত ব্যক্তিদের পারবারের জনা 
নমুনা বাজেট প্রস্তুত করা যায়। এইরূপ নমুনা বাজেটকে বলে মানসম্মত বাজেট । 
মানসম্মত বাজেট দেখিয়া প্রত্যেক পারবার আপন আপন প্রকৃত বাজেট ( ৪০:0৪] 
99৫9০1) প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে । আদর্শ বাজেটে আবার সম্ভাবা পারিস্থিতিতে 
'নার্ঘঘ্ট অথ“ কিভাবে ব্যয় কারলে তাহার সদ্যবহার হইবে তাহাই দেখান হয় । আরশ 
বাজেট প্রস্তুত করাতে বিশেষ দুরদ-ন্টি দরকার । 

বাজেটের খাত (80056 170801765) £ প্রকৃত বাজেট প্রস্তুত করার সময় কোন্ 

কোন্ খাতে অর্থ ব্যয় করিতে হঃবে তাহা প্রথমে স্থির করিয়া লইতে হয়। ক্রমশঃ 
কম গুরংত্ব অনুযায়ী উহাদের পর পর সাজাইয়া লইয়া প্রতোকটি খাতের মধ্যে আবার 
কোন্ কোন্ বিষয় অন্তছুন্তি করিতে হইবে তাহা নিধরিণ কারয়া লইবে। আগেই 
বলির'ছ প্রতোকটি পারবারের চাহিদা একপুপ নয়। তাই প্রত্যেকের বাজেট হইবে 
স্বতন্ত্র । তবে এখানে একটি মানসম্মত বাজেটের খাত দেখান হইল । প্রথমেই আমরা 
খাদা, বস্ত্র, পোশাক, বাসম্থান, স্বাস্থা। শিক্ষা, সয়, আমোদপ্রমোদ ইতদাদি প্রধান প্রধান 
বিভাগগ্দলি স্থির করিয়া লইলাম। তারপর উহাদের অন্তর্গত উপশীবভাগগ্যাঁল দেখান 
হইল £ 

১। খাদ) ২। বান্দর 

মুদি শাড়ি 
মাছ, মাংস ধুতি 
টাটকা সবাঁজ জামা ইতযাঁদ 
ফল অথবা 
ডিম স্বামী 
দুধ স্ব 
গৃহের বাহিরে কেনা খাবারে বয় সন্তানদের প্রতোকের জনা ব্যয় 

৩. বাসচ্ছাণ 

(ক) ভাড়া বাড় (খ) 'নিজশ্ব বাঁড় 

ভাড়া ধার শোধ 

মেরামত বাবদ ব্যয় সস 

অন্যান্য ব়--যেমন ট্যাক্স ট্যাক 

ইনন্্যরেন্স 

মেরামত 

৪1 বাঁড় পাঁরিচালনার ব্যয় &। জবালানি 

বিদ্যুৎ ঘটে 

গ্যাস কেরোসিন 



২৩ গহ-পরিচালনা ও গৃহশশ্শ্রুষা 

৬। চোলকফোন ৭ ধোাপা 

ফোনের ভাড়া সাধারণ কাপড় 
আতরিস্ত কল অথবা 
ট্রাঙ্ক কল ও টোল কল গরম বন্ত 

৮। মাতায়াত ৯। শিক্ষা 

গাড়ি স্কুল-কলেজের বেতন 
ট্যাকি গহশিক্ষক 
ট্রাম, বাদ বই খাতা 
ট্রেনের ভাড়া যাতায়াতবাবদ ব্যয় 

নৃতাগীতবাবদ ব্যয় 
দৈনিক, সাপ্তাহিক ও 
মাসিক পত্র-পান্রিকা 

১০1 স্বাস্থ্য ১১। আমোদ-প্রঙ্গোদ 
চিকিৎসকের 'ফি পরিবারের জন্য 
বিশেষজ্ঞের ফি অন্যান্য লোকেদের জন্য 
ওযষ্ধের দাম শিশুদের খেলনা 

১২। সন্চয় ১৩। অন্যান্য খরচ 

লাইফ ইনস্যরেন্স দান 
অন্যান্য উপায়ে সণয় উপহার 

বাজেট প্রস্তুত করিবার নিয়ম £ বাজেট প্রস্তুত করিবার সময় দুইটি নিয়ম অনুসরণ 
করা যায়। প্রথমটি হইল আয়ের মধ্যে ব্যয় সঈমাবদ্ধ রাখার রাঁতি (14৮৩ ৮/101010 
০৭] 100706 1100,04)1 এই পাতি অনুসারে বাজেট প্রস্তুত করিতে হইলে 
নিয্মলাখত নিয়মগুলি মানিয়া লইবে £ 

(১) সর্বপ্রথমে আগাম বছষের সম্ভাব্য আয়েল্ন একটা 'হসাব করিবে। 

(২) তারপর ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাতগুল নিধরিণ করবে । এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে জীঁবকার মানই ব্যয়-নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরূত্বপূণণ ভুমিকা গ্রহণ করে। ধনী 
পরিবারের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক এবং বাজেটে উল্লেখযোগ্য স্থান পায়, দরিদ্র পরিবারের 
পক্ষে তাহাই আবার একান্ত দুলল'ভ এবং বাজেটে তাহার্দের কোন স্থানই থাকে না। 

(৩) প্রধান খতগুলি নির্ণাত হইবার পরে কোন্ খাতে মোটামুটি কত ব্যয় কারিবে 
তাহা চ্থির করিয়া লইবে। 

(9) এইভাবে ব্যয়ের পরিমাণ গ্ছির হইবার পরে প্রত্যেকটি খাতের উপ-াবভাগগুলি 
এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি হউপ-বিভাগের ব্যয়ও স্থির করিবে । উপ-বভাগ কারবার 
সুবিধা এই যে ইহাতে পাঁরিবারের প্রত্যেকটি লোকের ব্যান্তগত রুচি ও অভ্যাসের দিকে 
দৃষ্টি রাখা যায়। যেমন কোন পারবারের গৃহকর্তার ধূমপানের£অভ্যাস আছে এবং 
গর্হণীর আবার পানের সঙ্গে জর্দা প্রয়োজন হয়। উন্ত পাঁরবারের খাদ্যের খাতে 
নিগারেট, পান ও জর্দরি একটি উপবিভাগ রাখিলে হিসাব করার সুবিধা হয় । 
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(৫) সমস্ত হিসাবের পরে বাঁ দেখা যায় কোন একটি বা একাধিক খাতে প্রয়োজনের 
অনুরূপ অর্থ নাই তখন অন্য খাত হইতে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া অপেক্ষাকৃত গুরত্বপূর্ণ 
খাতের প্রয়োজন মিঠান ধায় কি না দেখিবে। 

উপরোন্ত নিয়ম অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করিলে আয়ের মধো ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা 
সহজ হয়। দরিদ্র কিংবা সদ্যবিবাহিত দম্পতি যাহারা সবেমান্র নিজেদের সংসার 
পাতিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম অনুযায়ী বাজেট করা প্রশন্ত । 

জীবনকে যেভাবে গাঁড়তে চাই পদধাতি (116 4৬৪1০-]16-17207-010-1116- 
16" 70৩৮০) £ এই পদ্ধতিতে বাজ্জেট করিবারও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। 

(১) প্রথম কোন্ খাতে কত অর্থ ব্যয় করিবে তাহা স্থির করিবে । তারপর যে 
জিনিসগুলি কেনা দরকার তাহার একটা ফর্দ করিবে, যেমন পোশাকের ক্ষেত্রে পিতার 
কয়খানি ধুতি, মায়ের কয়খানি শাড়ি, কয়টা রাউজ, সন্তান ও অন্যান্য পরিজনদের 
প্রত্যেকের কাহার কয়টি পোশাক, জুতা, মোজা ইত্যাদির প্খানুপ,গ্খ উল্লেখ করিবে । 

(২) দ্বিতীয়তঃ, বাজেটের প্রত্যেকটি 'বিভাগের 'জিনিসগ্ল গুরুত্ব অনংসারে 
সাজাইয়া যাইবে, যেমন খাদ্যের খাতে চাল, ডাল, মাছ, শাকসবাঁজ, দুধ, ফল, মাখন, ডিম 
এইভাবে ক্রমশঃ কম গুরুত্ব অনুযায়ী উপ-বিভাগগুলি স্থাপন কারতে হয় । 

(৩) খাত বিভাগের কাজ শেষ হইলে প্রত্যেকটি বস্তুর পাশে সম্ভাব্য দাম নিদেশি 
করিবে । দ্রব্ামূল্য-বৃদ্ধির ঝোঁক থাকিলে সম্ভাবা বাড়তি দামও বাজেটের মধ্যে ধরিতে 
ছয়। কঙকগ.ল ব্যাপার, ষেমন-_চিকিৎসার খরচ, কোন আকস্মিক ক্ষ়ক্ষীত, আতাথি- 
অভ্যাগত বাবদ খরচ আগে হইতে নিধরিণ কর! সম্ভব হয় না। তিবে এইসব বাবদ 
কিছু অর্থ হিসাবের মধ্যে ধরিতে হর । 

ধন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের পক্ষেই উপরিউন্ত নিয়মে বাজেট করা চলে। দারিদ্র 

পরিবারদের আবার আয়ের মধো বায় সীমাবদ্ধ রাখার রাতই অনুসরণ করা উচিত। 

পারিবারিক 'ছিসাৰ 
( 1১121701251171106 15901591791 ৪০০০9109 )) 

|পারিবারক হিসাব রাখা গৃহ জুপারচালনার অন্তর্গত। কত আয় হইল এবং 

প্রত্যেকটি 'জানসের জন্য কত খরচ হইল এই হিসাব রাখা না হইলে আয়ের মধ্যে বায় 

লামাবদ্ধ রাখা কঠিন হইয়া পড়ে এবং বাজেট করাও অর্থহান হইয়া দাঁড়ায় । 

আমাদের দেশের পারিবারগুলিতে সাধারণতঃ মাসের প্রথমেই মুদিখানার 1জনিসগুলি 

কানিয়া লওয়া হয় ৷ রেশন ধরা হয় সপ্তাহে সপ্তাহে, আনাজপত্র, ফলনূল দৈ'নক আসে । 

দৈনিক দুধ আসলেও মাসের প্রথমে কিংবা মাসের শেসে দ্ধের দাম 1মটাইয়। দিতে 

হয়। স্ুগৃহিণীর কর্তব্য হইল প্রত্যেকটি জিনিসের পদত্খানদপ,জ্খ হিসাব 'লখিয়া রাখা 

এবং যাহার যাহা প্রাপ্য নিদিস্টি সময়ে 'শটাইয়া দেওয়। । মাসের সম্ভাব্য খরচের একা 

আন্দাজ পাইবান জন্য তানি-__ 

(১ রেশনবাব? মাসে কত খরচ হইতেছে তাহা পাঁখিয়া রাখিবেন। কোন মাসে 

৪ বার এবং কোন 'মাসে €& বারও রেশন আনিতে হয় । গহণার খরচের খাতায় ডহার 

উল্লেখ থাকিবে । 
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(২) মাসিক মুর খরচেরও একটি খাতা থাকা দরকার । 

(৩) গৃহ পরিচালনা অর্থাৎ ইলেকা্ীসিটি, টোলফোন, বাড়র ট্যাক্স, দাসদাসীদের 
বেতন, এতদ্যতীত শিক্ষা-প্রকজ্পে বায়, ইনস্যুওরেন্সের প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাবদ বয়ও 
'হসাবের খাতায় িখিতে হইবে । 

(৪) গোয়ালা, ধোপা, খবরের কাগজের জন্য আলাদা আলাদা হিসাবের খাতা 
রাখিতে হইবে । 

দৈনিক বাজার খরচের অন্য একাঁটি স্বতন্ত্র খাতা থাকা চাই। 

মা'সক বায় ও দোঁনক বায়ের জনা দুইটি স্বতন্ত্র খাতা থাকা বাঞ্চনীয় । হারগর 
দুইটি হিসাব 1»লাইয়া লইলে প্রকৃত হিসাব পাওয়া যাইবে । 

হিসাব রাখার উপকারিতা 

দাঁনিক (হসাব রাখার কতকগ্যীলি াবধ। আছে, যেমন 

$৯) মাপে মাসে বোন জিনিস কতটা প্রয়োজন । 

(২) কোন জাঁনসের বত দাম এবং বাজার দূর বতটা চড়ার দিকে । 
(৩) দাসদ।সীরা অপচয় করিতেছে কনা এবং অপচয়ের পাঁরমাণ বত ? 
(৪) দাসদাস'রা কবে বাজে যোগ দিল, কবে ছাঁড়য়া গেল, তাহাদের কোন আগ্মিম 

দেওয়া হইল না ত।হারও হসাব থাকবে । 
(৫) বাঁড়র টাক, আয়কর, ইনস্)ওরেন্সের "প্রিমিয়াম ঠিক সময়ে দেওয়া হইল 

কনা, কাহারও িনকট দেনা থাকলে শোধ দেওয়া হইল কনা, পাওনা আদায় হইল 
কিনা, এসবও খেয়াল থাকে । 

(৬) চলতি মাসের বায় কত এবং আগামী মাসগ্চুলিতে কোন প্রকারে বায়সঙ্কোচ 
করা সম্ভব 1কনা জানা যায়। 

3. পারিবারিক অর্থ 
(1:21011 111721005) 

পারিবারিক খাণ (21011) 09011) 8 কোন পরিবাধের জবনযান্রার মান দেখিয়া 
এ পরিবারের আর্িক অবচ্থা 'নর্ণয় ঝরা যায় না। কারণ কোন পরিবার আয়ের 
মধ্যে বায় সীমাবদ্ধ রাখার নাতি অনুসরণ করিতে পারে আবার কোন কোন পাঁরবার 
বাহরের ঠাঁট বজায় রাখার জনা খণের আশ্রয় নিতে পারে । অবশ্য অনেক সময় বাধা 
হইয়াও অনেক খণ গ্রহণ করে । মোটের উপর জজ 'বনযান্ার সঙ্গে খণের প্রশ্বীটি 
ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত রহিয়াছে! খণ কাহাকে বলে, পরিবারের অর্থনীতির উপর ভহা 
দিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে প্রত্যেক পাঁরবারের লোকেদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন । 

ধাপ কাহাকে বলে 2 ভবিষ্যতে পরিশোধ করার পরিবর্তে বত্মানে যে নগদ অথ, 
দ্রবাদি কিংধ। অন্য কোন প্রকার সেবালাভের সুযোগ পাওয়া যায় তাহাকে খণ বলে। 
ধণ হইল বতণ্মানে কাহ।রো নিকট হইতে 'কিছ- গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতে উহা পরিশোধ 
করার প্রতিশ্রতি দেওয়া । 
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হাতে যে নগদ টাকা মজুত আছে খণ তাহার তুলনায় আমাদের আধিক রয়ক্ষমতা 
সম্টিকরে। খণ পাওয়া একটি সুবিধা বিশেষ তবে অনেক সময় আঁতি উচ্চ মুল্যে এই 
আুবিধা ক্রয় করিতে হয়। খণ পারিশোধে বিলম্ব ঘাঁটলে আসল অর্থের তুলনায় শদের 
পরিমাণ অনেক সময় বেশ হইয়া পড়ে । 

শক কি পরিস্থিতিতে একটি পরিবার খণ করে ? 

(১) কতকগুলি একান্ত প্রয়োজন অথবা দায় মিটাইবার জনা অনেক সময় 
পারিবারকে খণ করিতে হয় । 

তাছাড়া কোন বস্ত; ক্লয় করাব মোট খরচ খাঁদ খুব বেশ? হয় এবং পরিবারের পক্ষে 
এ টাকাটা সণয় করা সম্ভব না হয় তখন অনেক পরিবার বি; টাকা সয় কৰে এবং 
বাকী টাকাটা খণ বাঁরয়া উহা ক্য় করে। ইহার শাবধা এই যে মোট দাম পািশোধ 
করার পৃবঝেই ভিনিসাটি হাতে আসিল এবং ভহা (ভাগ পরার সন্তোঝ হইল ॥ শাহ" 
নিমাণের জনা বহ্ পরিবারই এইভাবে খাণ নুরে । 

(২) গুয়োজন য় ধন্ত্রপাতি, আসবাব, খখনো বা একাটি শোঁখন প্রব্য লোনে 
কিস্তিতে ক্রয় করে । কিস্তিও এন প্রকার খণ | 

(৩) অনেক জায়গায় ছোট ছেট অনেক দেনা হইয়া গেল উহা পারিশোধেধ জনা 
লোকে একটু মোটা রধ্মের দেনা করে । বহু লোকের নিকট খণ পাখার তুলনায় কোন 
এক ব্যাস্ত ি-ংব। একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট খাণ করা আননেকে আঁধক বাঞ্চন য় মনে করে । 

(8) গ./হ কোন অধর পরিস্থিতির উদ্ভব হইলেও অনেক সর খণ করিতে হয় । 
সাধারণতঃ স্বগ্ছল পাঁরবারগর্জল পূর্ব হইতে এইসব অবস্থান জন্য পস্ত;ত থাকে বাঁলর। 
আত্মাধ*বাস ও আত্মম্ঝদার সঙ্গে উহার মোকাবিলা কাঁরতে পারে। কিন্তু যাহাদের 
সেইএকম »গরের শ্রাধিধা নাই তাহারা খণ কাঁরতে বাধ্য হয় । 

ধাণ প।ইবার ভিত কি ? 

যেকোন পাঁরবারব ধন পাইবার ভিত্তি হইল দুইটি £ (ক) পরিবারের আর্থিক 
সামথন এবং (খ) গ্রহ তার চরিত্র । উভয়ে 'নালয়া খাণদাতার মনে যে বিশবাস উৎপন্ন করে 
াহারই ফলে বাঁন্ত তথা পাঁরবার খণ পায় । 

সাধথণ | টি 

+ ূ বিদ্বাস - খণ ধা 

নত ূ গণ পরিশোধের | ; 
(ক) পারবারের আক সামর্থ গৃমগ্য টা 

[িনিভ'র করে চারটি জানিসের উপর £ | রী নিীস! 

(১) পরিবারের আয় ; রা ৃ ৃ 

(২) বন্ধক রাখার মত সম্পান্ত তেজ 
যেমন বাঁড় বা ইনস্গাও- 25559 
রেন্সের পলিসি ইত্যাদি ; ঞ. 

(৩) অন্যানা মলধন ; .ক এবং খ কতটা ধণ পাইতে পারে দেখান 

(8) গ.হ পরিচালনার যোগ্যতা । হইয়াছে । 
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(খ) গ্রহাতার চরিত্র £হ খণ পরিশোধের আর্থিক সামর্থ থাকলেই চলে না সঙ্গে 

সঙ্গে পরিবারের লোকেদের চাঁরাতিক খ্যাতি থাকা চাই । 

দুইটি পারবারের আঁথক সাম সম্পৃণ“ একরকম বস্তু চাঁরান্রিক খ্যাতি পৃথক্। 
ধণ প7ওয়ার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইবে । 

ধাণের বাবহার £ খণকে আয় বলিয়া গণ্য করা যায় না। তবে এই আয় কখন বায় 

করা হইবে খণ সে সময় নিধারিণ কাঁরতে পারে । তাছাড়া খণ কতকগুলি সুযোগ 

সৃষ্টি করে এবং ভাবিয়া চিত্তিয়া খণ করিলে প্রত্যেকে এ সুযোগের দ্বারা ল।ভবান 
হইতে পায়ে। 

(১) গৃহনিমাণের উদ্দেশ্যে মানুষ যখন খণ করে তখন সম্পূর্ণ নগদ টাকাটা হাতে 

আসার পৃবেই জিনিসটি ভোগ করা গেল। এই ভোগজনিত সম্তোষই হইল পরিবারের 
বান্তদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা | 

(২) মনে কর পরিবার কিসিতে একটি সেলাইএর মেসিন কিনিল। উদ্দেশ্য উহা- 

দ্বারা কিছু অথ রোজগার করা । কিস্তির টাকা শোধ হইবার মধ্যে এ মেসিনের রোজগার 

যদি কিঞ্তিতে দেয় টাকার তুলনায় বেশ হয় তবে উহা হইবে পাঁরবারের পক্ষে একটি 

বিশেষ সুযোগস্বরূপ 1 নগদ টাকার মাপেই এই সুবিধা মাপা যাইতেছে । 

(৩) আবান প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন একটি মিতশ্রম যন্ত্র ক্লয় করার সময় আমর! 

অন্যভাবে চিন্তা কার । এখানে ন্ট পাঁরবারের কতট। সমগ্র ও শ্রম বাঁচাইতে পারিবে 

উহ্াই হইবে বিবেচ, বিনয় । সময় ও শ্রম খাঁচানোটা হইবে পারবারের পক্ষে লাভজনক । 

পরিবারের শেষ সুবিধটা এখানে সময় ও শ্রমের ভিত্তিতে দোঁখতে হইবে, অথের 

ভিত্তিতে নয় । 

(৪) তবে একটি শখের ফিংবা বিলাসের জিনিস কয় করার সময় চিন্তা করিতে হর 

জাঁনসটি বাজারে সোজান্তজি কিনিতে গেলে কত দাম লাগিত। কিল্তিতে কিংবা ধার 

করিয়া কেনার ফলেই বা কত দাম লাগিতেছে। অর্থাৎ বাজার দরের তুলনায় ক্রেতা কি 

উহা স্ুলভে পাইতেছে 2 যাঁদ পায় তবে খণের সদ্বাবহার হইয়াছে বঝিতে হইবে । 

পারবারে কি কি ধরনের খণ অন;প্রবেশ কাঁরতে পানে ? 

একটি পাঁরবারে তিন ধরনের খণ অনূপ্রবেশের সুযোগ পায়--(১) বিনিয়োগমহলক 

ধাণ, (২) বাবসা-সংক্াস্ত ধণ ও (৩) পণ্যদ্ুব্য ক্রয়ের জন্য ধাণ। 

(১) ববিনিষ্বোগঙ্গুলক খাশ (170৩5000001 ০:০৫) £ প.থবীর প্রায় সকল ধেশেই 

বানয়োগমূল্লক খণের ব্যবস্থা আছে । এইস্ব বিনিয়োগ পরিকল্পনা অন্নসারে নিদিষ্ট 

পারমাণ অথ" নাদিন্ট সময়ের জন্য বিনিয়োগ করা যায় । যেমন ধর দশ হাজার টাকা 

দশ বৎসরের জন্য বিনিয়োগ করা 'হেইল। যে অথ“ বিনিয়োগ করা হইবে পারিবারের 

নিকট তাহা মজুত নই তাই একটি প্রতিষ্ঠানের নকট উহা খণ কারল এবং মাসিক, 

ন্িমাসিক, ষাণ্মাসিক কিংবা বাৎসাঁিক 'বাস্ততে উহা পাঁরশোধ করার চুন্তিব্ধ হইল । 

মেয়াদ অন্তে খণদাতা & টাকা কিছু লাভসমেত খণগ্রহীতাকে ফেরত দিবে । 

সরকারের সমস্ত জাতীয় সণয় পাঁরক্পনাগুপ সরকারকর্তৃক জনসাধারণকে এইরপ 

ধণদান । এই খণের সুবিধা লইয়া পাঁরবার নিজ নিজ মূলধন গড়িয়া তুলিতে পারে ॥ 
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(২) বাবসা-পংক্কান্ত খণ (00101171010121 01601) £ বাবসায়ের উদ্দেশ কোন 
পরিবার সরকারী অথবা বেসরকারী কোন প্রাতত্টানের নিকট সোজাসুজি খণ গ্রহণ 
করিতে পারে । 

(৩) পণাদুব্য ক্রয়ের জন্য ধণ (00150177৩15 019011) £ দোকান হইতে বাকীতে 

জিনিস ক্রয় করার ব্যবস্থাকে পণাদ্রব্য ক্রয়-সংক্রান্ত খাণ বলে। বহু পরিবারই মুদির 
দোকান, গোয়ালা প্রভৃতির নিকট হইতে সারা মাস বাঁকতে জিনিস কয় করে। এইরূপ 
ধণ করার সময় সকল পারিবারকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হয় কারণ মানৃষেরত ভোগের 
আকাধ্ষার নিব হয় না। একবার খণ করার অভ্যাস হইয়া গেলে খণের বোঝা 
বাড়িতেই থাকে । 

খণগ্রহণ সংক্লান্ত কয়েকটি নিদেশ£ একটি পাঁরবার খণ গ্রহণ করিবে কিনা, 
করিলেও কতটা খণ গ্রহণ করা উচিত এসব সম্বন্ধে কোন বাধাধরা নিয়ম তৈরী করা 

সম্ভব নয় কারণ প্রত্যেকটি পরিবারের সমস্যা আলাদা এবং এক পাঁরিবারের সমাধান অন্য 

পরিবারের পক্ষে প্রযোজা নয় । তবে খণ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রত্যেকেই কয়েকটি সাধারণ 
নির্দেশ মানিয়া চলিতে পারে । নিদেশিগুলি প্রশ্নের আকারে দেওয়া হইল & 

(১) একাঁটি পাঁরবারের কতটা খণ থাকা উচিত অথাৎ পরিবারের লোকেরা কতটা 

খণের বোঝা বহিতে পারিবে 2 

(২) খণ গ্রহণের উদ্দেশা কি? কোন প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ কৰা না শুধু শখ 
মিটান ? 

(৩) খণ গ্রহণের ফলে পাযিবারক জীবন হইতে আবশ্যক সামগ্রী কতটা বাদ 

পড়িবে ? 

(8) অনাবশ্যক বস্তুর জন্য খণ কাঁরয়া দি কোন আবশ্যক জানিস হইতে পাঁরবারের 
লোকেরা বশত হইতেছে 2 

(৫) “মেয়াদী খণ করিবার সময় আবার ভাবিতে হয় খণ শোধ করিতে গিয়া 
পরিবারের লোকেদের কতা কৃচ্ছুতা সাঁহতে হইবে এবং এঁ কৃচ্ছুতা সাধন অদৌ সম্ভব 
কি না? 

(৬) খাণের বর্তমান পরিস্থিতি কি? প্রথম হইতে শেষ পযন্ত খণের চুক্তির শতই 
বাকি? 

(৭) কোন সম্ভাবা পারিশ্ঘিতিতে খণ গ্রহণ করা কি সাদো সমর্থনীয় 

4. পারিবারিক অর্থ বিনিয়োগ 

(117৬০৩51106 [01011 [1100 ) 

ধনী দরিদ্র মধ্যবত্ত সকল পরিবারই আজকাল সাধ্যমত অর্থ সঞ্য় করে এবং 
উহা বানয়োগ করার চেস্টা করে। অর্থ 'বানয়েগের উদ্দেশা হইল £ (১) ব্যন্তি 
তথা পাঁরবারের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করা এবং (২) অন্যকে জাতীয় সম্পদ 
বদ্ধ করা । 
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প্রাচীনকালে আমাদের দেশে অর্থ বিনিয়োগের তেমন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। 
আজকাল সরধারঁ প্রচেষ্টায় এবং জনসাধারণের উদ্যমে নানাভাবে অর্থ বিনিয়োগের 

সুবিধা হইয়াছে । অর্থ বানয়োগের পৃবে" তিনাঁট জানস দৌঁখয়া লইবে £ 

(১) ধনের নিরাপত্তা আছে কনা । 

(২) প্রায়াজনের সময় উহা পাওয়া যাইবে কিনা । 

(৩) উহা কতখানি বাড়ানো সম্ভব । 

প্রথমেই আমরা ব্যাঙ্কের হাধমে অর্থ বানয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরব। 

(2) ব্য।ত্কের সাহ।য্যে অর্থসণ্টয় ঃ ক্রেডিট বেচা ও ক্রেডিট কেনা এই দুইটি হইল 
বান্কের প্রধান কাজ । আরও সরল করিয়া বলা যার জনসাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত 

অগি গ্ছিত রাখে ! এই গাঁ্ছত অথ খাটাহয়া ব্যাঙ্ক উহা বহ্গুণে বদ্ধ কনে। 
তারপর অর্থ গচ্ছিতকারীকে বিছু সুদ দেয় এবং সম্পাত্ত বঙ্থক রাখিয়া বাবসায়ীদের টাকা 
ধার দেয় । সোজা কথায় পরের ধনে পোদ্দার দত ব্যাঙ্কার অনোর টাকায় বাণাঙ্কং করে । 

শুধ; টাকাই নয়, বাাঙ্কে আমরা বহুশ্ল্যে অলঙ্কারাদি ও কাগজপন্রও গাশ্িত রাখিতে 
পার। এইসব জিনিসের নিরাপতার দায়ত্ব গ্রহণ করে বালা বাঙ্কারকে আমাদের 

বিছু অর্থ দিতে হয় । অথ বাঙ্কের নিকট অথ গচ্ছিত রাখিক্জা আমরা কিছ: সুদ 
পাই এবং অলঙ্কারাদ গাঁছিত রাখিব।র জন্য ব্যাঙ্কে বছু জাদ দিতে হয় । 

মক্ষেল (০85191001) ৪ যাহারা বাঙ্কে হস্ব থোলেন ভাহাদের ব্যাঙ্কের মক্ষেল বলা 
হয়। 'হিসাব খোলাব্র সমগ় ব্যাঙ্কে আমানতবারীর নিব হইতে আবেদন-পন্ত্র গ্রহণ করে 
এবং এ পত্রে তাহার স্পেশিমেন সাঁহ জমা রাখে । এই পাহাঁট আমানতকারট এবং মকেল 
উভয়ের পক্ষেই অত্যপ্ত গুরুত্বপুণণ। 

আবেদনপত্র স্ব।ক্ষারত হইবার পরে টাকা জমা দিবার জনা ব্যাঙ্ক মক্কেলকে একখান 
জমার বই দেয় । এ বই-এর গ্রাত পনচ্ঠায় প্রাতপত্র থাকে । উহাকে বাঙ্কের নিয়ম 
অন্যায় নুনতম ব্যাঙ্কের অর্থ তন্মা দিয়া ব্যাঙ্ক আবেদনকারীকে মক্েল করিয়া লয় । 
বা জমা দিবার সয় মক্চেলের নাম ব্যাঙ্কের একউণ্ট নদ্বরঃ টাকার পাঁরমাণ ইত্যাঁদ 
বিস্তারিত (বিবরণ অমার খাতার লিখিয়া দেয় । ব্যাঙ্ক বাম দিকের প্রাতিপন্র সই কাঁরয়া 
রাঁসদ স্বরুপ £ক্ষেলকে ফেরত দেয় এবং ভান 1দকের প্রাতিপত্রখাঁন হিসাব গমলাইবার জন্য 
রাখয়া দেয় । 

পাশ বই (1১2১ 30০1) £ ব্যাঙ্কে টানা জমা দেওয়া হইলে ব্যাঙ্ক আমানতকারকে 
একখানা পাশ বই দেয় । কত টাকা জমা পাঁড়ল কত টাকা তোলা হইল এই সম্বন্ধে 
ব্যাঙ্কে যে হিসাব রাখা হয় পাশ বই শুধু তাহার নকল মান । 

চেক বই (01৩48০ 73901) ৪ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার পর আমানতকারা তাঁহার 
দরকাগ মত টাকা তুলতে পারেন। নিজের নামে টাকা তুলিতে হইলে কিংবা ব্যাঙ্কে 
গাঁচ্ছিত অর্থ হইতে আর কোন ব্যক্তিকে টাকা দিতে হইলে আমানতকারী করৃকি সর্বদাই 
ব.ঙ্ককে নির্দেশে দিতে হয় । এই নির্দেশ পাইলে ব্যাঙ্ক অর্থ প্রদান করে! কাহাকেও 
অর্থ দিবার জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যাত্ককে যে নির্দেশ দেওয়া হয় সেই নিদেশ- 
পন্তুকে বলে চেক । আমানতকারীর স্পোঁশমেন সাঁহ মিলাইয়া দেখিয়া ব্যাঙ্ধ চেকের 



পারিবারিক অথ বিনিয়োগ ২৭ 

অর্থ প্রদ্দান করে । চেক বই, জমার বই ও পাশ বই ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে আমানতকারীকে 
দিয়া থাকে । 

চেক তিন প্রকার £ বেয়ারার, অডাঁর ও ক্লশড চেক। 

(১) বেয়ারার চেক (3০21০া" ০1)০0719) £ চেকের উপর লেখা থাকে 7১**০০] 

[০2107 ; যাহার অনুকূলে চেক কাটা হয় ৮৪১ শব্দাটর পরে তাহার নাম বসাইয়া 
আন্দুবা্গক তথ্য এবং চেকদাতার নাম সহি করিয়া 'দিতে হয় । চেকের বেয়ারার যে কোন 
ব্যন্তি [ অর্থাৎ যাহার হাতে এঁ চেক রীহয়াছে | এ চেক সোজান্ুজি ভাঙাইতে পারে । 
ব্যাঙ্ক এ চেক-গ্রহীতার পরিচয় নেয় না। 

(২) অর্ডার চেক (01467 0159২) £ যাহার অনুকূলে চেক কাটা হইবে 78 28585488854 
শব্দটির পরে তাহার নাম 'লাখয়া ০৫ 85৫15 শব্দটি কাটিয়া দিলে উহা অডরি চেক 
বালিয়া গণ্য হইবে । বেয়ারার চেকের মত অডাঁর চেক-সোজাস্ুঁজ ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে 
ভাঙান যায় তবে চেকের গ্রহীতা ব্যান্ের পরিচিত ব্যান্তি হাওয়া চাই । 

(৩) ক্লশড চেক (0795520 01006) £ সাধারণ চেকের বাম দিকে কোনাকুনি 
ভাবে সমাশহালি দুইটি রেখা টানিয়া দিয়া উহার মধ্যে এণ্ড কোং (২০০) অথবা একাউপ্ট 
পেয়শ (৮ ০ ৮৮১০০ ০0171) িখিয়া দিলে উহা ক্লশড চেকে পারিণত হয় । 

র্ুশড চেক ব্যাঙ্কের হিসাবে অবশ্য জমা দিতে হয় এবং সোজাসুজি ভাঙান যায় না। 
“এণ্ড কোং লেখা ক্লশড চেক এ1,৫015১ করা যায় কিন্তু একাউন্ট পেয়ৌ চেক 60009196 
করা যায় না। ব্রশড চেক সর্বদা নিরাপদ । 

এন্ডোর্সনেন্ট অৰ চেকস (157001756170100 01 01)000৩9) 2. €10017910) এই 

ল্যাটিন শব্দ হইতে 9170015517-10 কথাটির উৎপাঁত্ত। 60001521701)-এর অঞ্থ 

হইতেছে কোন বস্তুর পম্চাদ্দেশে কাহারও নাম 'লিখিয়া দেওয়া । চেকের স্বত্ব হস্তান্তর 
করিয়া দেওয়াই হইল ঠ৫০১১1600-এর আসল উদ্দেশ্য । যে বন্ড চেক হস্তান্তর 
করে তাহাকে বলে 9)491561 এবং যে বক্ডিকে চেক হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইল তাহাকে 
বলে ৩০৭০15১০ 2 0100 01%5017719101 চার প্রকারের £ 

(১) 17318010 ০0001302010 ১ 

(২) 19001910110 019917701) ; 

(৩) 1২05+11911৬৩ €170.017১311)910% 2 

(9) €(30%111090 91)0:0152111011 ১ 

চেক কাটিবার সময় 'নিন্নালাখত সতকতা গ্রহণ কাঁরবে £ 

(১) গচ্ছিত অর্থের তুলনায় বেশ পরিমাণ টাকার চেক কাটিবে না; 

(২) চেকের সহি এবং দ্পেশিমেন সাঁহ যেন এক হয়; , 

(৩) চৈকে কোন কাটাকাটি হইলে তৎক্ষণাৎ সেইচ্ছানে স্পোঁশমেন সাহ কাঁরয়া দিবে । 

(8) সবর্দা কালি দিয়া চেক সই করিবে । 

(৫) টাকা তোলা সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের কোন বিশেষ নিয়ম থাকিলে উহা যেন লগ্ঘিত 
না হয়। 
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চেক গ্রহণে সতকতা 

চেক কা'টিতে গেলে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করিতে হুর, চেক গ্রহণেও অনুরূপ 

সতকতার প্রয়োজন । 

|(১) চেক কালি 'দিয়া লেখা কিনা ; 
(২) চেকে কাটাকু'ঁটি থাকিলে উহার পাশে চেক দাতার সহি আছে 'কিনা ; 
|(৩) চেকে প্রদত্ত তারিখ ঠিক আছে কিনা । পরবতর্ঁণ তারিখ-যুন্ত চেক ( 7০৪1- 

9৪৫০ ০1১০ ) গ্রহণ না করাই বিধেয় । 
(8) অপরিচিত ব্যাস্তর নিকট হইতে যথাসাধ্য চেক গ্রহণ করা এড়াইয়া চাঁলিবে 

কারণ অনেক সময় প্রতারিত হইবার ভয় থাকে । 

বদধ আঙ্মানত ( 71554 79১1১095115 )£ বদ্ধ আমানত অনুসারে একটি নিি্ট 

অঙ্কের অথ নিদিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাঙ্কে আমানত রাখা হয় এবং তাহার জন্য নিধারিত 
সুর ।পাওয়া যায়। কম দিনের মেয়াদে অথ বিনিয়োগ করিলে কম সুদ এবং বেশী 
দিনের মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ করিলে বেশী সুদ পাওয়া যায়। বতরমান নিয়ম 
অনুসারে ৬১ মাস পধন্ত অথ গচ্ছিত রাখিলে শতকরা ১০ টাকা হারে জু্ঘ পাওয়া 
যায়। প্রতি ছয় মাস অন্তর সুদের টাকা গ্রহণ কয়া যায় কিন্তু মেয়াদ ফুরাইবার পূবেণ 
টাকা তোলা যায় না। তবে প্রয়োজন হইলে গচ্ছিত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ ধার 
[হসাবে নেওয়া যায়। 

ব্যাঙ্কে আজকাল আরও এক ধরনের বদ্ধ আমানতের প্রচলন হইয়াছে । ৬১ মাস, 
৭ বৎসর, ১০ বংদর, ১৫ বৎসর, ২০ বংসর কিংবা ২৫ বংসরের মেয়াদে অর্থ আমানত 
করা যায়। আমানতের মেয়াদ যত দীর্ঘ হইবে সুদের পরিমাণ তত বেশী হইবে। 
এইরূপ বদ্ধ আমানতের ক্ষেত্রে মেয়াদ ফুরাইবার পুবে জু কিংবা আদল কিছুই তোলা 
যাইবে না। মেয়াদ অস্তে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত আলল টাকা ফেরত দেওয়া হয় । 
সাধারণতঃ বিবাহ, শিক্ষা, গৃহনিমণি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মাণুষ এহপুপ দাঘমেয়া্দী জমার 
সুযোগ গ্রহণ করে । 

(1) পেস্ট অফিলের মাধ্যমে সঞ্চয় (১০5: 08০০ ৪০০০417%১ )$ দুবরান্তরে 

আমাদের যে দকল আত্মীয় বন্ধু পারচিতরা রহিয়াছে তাহাদের খবর আদানপ্রদানের 
কাজ করে পোস্ট অফিস বা ডাকঘর । ডহার এ কাজের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত | 
তবে পোস্ট অফিসের অন্যতম কাজ হইল জনসাধারণের টাকা গচ্ছিত রাখা । 

পোস্ট অফিস দেভিংস একাউপ্ট (17১০9 0১5 98105 2০০০) )£ একটি 

নাানতম অঙ্কের অর্থ হইতে শুরু কারয়া যে কোন পারিমাণ অর্থ পোস্ট আফিসে জমা 
রাখা যায় । পোস্ট অফিদ অর্থ গাঁচ্ছ তকারীর একাঁটি স্পোশমেন সাহ রাখিয়া দেয় । 
টাকা উঠাইতে গেলে পোন্ট অফিস এ সাঁহ 'নলাইয়া গাঁচ্ছিতকারশীকে টাকা দেয় । কত 
টাকা জমা পড়িল, কত টাকা তোলা হুইল এই সকল হিসাব রাখিবার জন্য পোস্ট আঁফিস 
গচ্ছিতকারণীকে বিনামূল্য একটি জমার বহি দেয় । 

পোস্ট আফিসের সুদের হার বাৎসরিক ৫&% টাকা । 

(11) সোঁভিংস ব্যাক একাউণ্ট (52%1055 380৮. 2০০07010)£ প্রত্যেক ব্যাঙ্কে 

চলতি 'হিসাব এবং সেভিংস ছিসাব-_-এই দুইভাবে টাকা গচ্ছিত দ্নাখা যায় । সেভিংস 



পারিবারিক অথ" বানয়োগ ২৯ 

হিসাবের মূল উদ্দেশ্য গরণব ও মধ্যারত্ত পরিবারের টাকা জমা রাখবার সুবিধা 
দেওয়া। 

চলতি হিসাবের তুলনায় সেভিংস হিসাবে সুদের হার বেশী । তবে যখন তখন এ 
গচ্ছিত অর্থ তোলা যায় না এবং প্রতি ব্যান্ষেই মাসে টাকা তোলার দিনের সংখ্যা (যেমন 
কোথাও মাসে & বার) বাঁধিয়া দেওয়া হয় । সেভিংস হিসাবে চেক বইএর সুবিধা পাওয়া 
যায়। তবেউহার জন্য একটি ন্যনতম অঙ্কের অর্থ সবদা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হয় । 
চেক বই না দিলে %/1/1)018৪1 5110-এর সাহায্যে টাকা তুলিতে হয় । 

((%) জাতীয় সয় সার্টিফকেট (140101081 3810%  0010599169 ) 

১২ বংসর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সাটিশিফকেট, ১০ বংসর মেয়াদী প্রতিরক্ষা 
ডিপোজিট সাটিশিফকেট ও ১০ বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (প্রথম পষয়ি ) 
বিক্রয় ১৪ই মার্চ, ১৯৭০ হইতে বন্ধ হইয়াছে । এগুলির বদলে 'নয়লাখিত ৪ শ্রেণীর 
নুতন শার্টিশিফকেট প্রচালত হইতেছে । 

5) ৭-ৰৎসর মেয়াদী জাতীয় সণ্টয় পা্টীফকেট ( ২য় পরায় ) 
সুল্যমান ১০১ ১০০, ১:০০০ ও &১০০০ টাকা, আয়করমযক্ত এবং সুদের হার শতকরা 

৬ টাকা । 

(২) ৭-বংসর মেয়াদী জাতীয় সণয় সার্টিফিকেট ( ৩য় পথয়ি ) 
ল্যান ১০০, ১,০০০ ও ৫,9০০ টাকা, আয়করমুক্ত সুদ ৬% হারে প্রতি বছর 

ছেওয়া হয় এবং মেয়াদ অন্তে আসল টাকা ফেরত দেওয়া হইবে। 

»(৩) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ( ৪র্থ পযয়ি ) 

দৃলামাল ১০, ১,০০০ ও &১০০০ টাকা, সুদের হার ১০২৫৭ টাকা । আয়কর 
দিন্ধে হয় এবং কেবলমাত্র বাস্তির নামে কেনা যাইবে । 

1 

* (8) ৭-বংসর মেয়াদ জাতীয় সগর সাঁটিশিফকেট ( &ম পধঁয় ) 

প্রতি মাসে সাত বৎসরের জাতটয় সণয় সারট্িশিফকেট কেনা যায় । বওসরে শতকরা 

১৪ টাকা সরল সদ বা শতকরা ১০"২৫ টাকা চক্ষবাদ্ধ হারে সুদ জমে । মেয়াদ অন্তে 
সব টাকা এক সঙ্গে নেওয়া যায় কিংবা মাসিক কিক্ষিতেও গ্রহণ করা যায়। আয়কর 

(দিতে হয় । 

৬. জীবনবীমা 

গর্থ স্ঞয় কারবার অন্যতম উপায় হইল জীবনবীমা ৷ বাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার 
কুবিধা আছে বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে অভাব-অনটন লাগিয়াই থাকে । ব্যাঙ্কে 
িছন টাকা সণ্চিত থাকিলে অভাবের সময় এ টাকা উঠাইয়াঁ লইবার একটা প্রবল ইচ্ছা 
জাগ্রত হয় । ব্যাঙ্ক হইতে যখন তখন টাকা উঠাইবার কোন অন্ুবিধা নাই । এই জন্যই 
বহু ব্যয়সক্কোচ করিয়া যে সামান্য অথ-ব্যাক্কে গচ্ছিত রাখা হয়, গৃহস্থ তাহা সহজেই 
খরচ কাঁরয়া ফেলে । ব্যাক্কে টাকা রাখিয়া জমান আর হইয়া ওঠে না। ফলে গৃহস্বামীর 
হ্বাকস্মিক মৃত্যুতে কিংবা বদ্ধাবচ্ছায় বহু পাঁরবার দ্বারুণ অভাবে পাঁড়য়া ঘঃখৰুর্ঘশা 



৩০ গহ-পরিচালনা ও গৃহশশৃষা 

ভোগ করে । জীবনবীমার টাকা মেয়াদ (2121805 ) ফুরাইবার পুরে তোলা যায় 
না বাঁলয়া টাকাটা জমানো থাকে । বীমা কোম্পানী আবার বীমাকারীর জাবনের 
ঝুকি লইয়া থাকে । ব্যাঙ্কের তুলনায় জীবনবীমা তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের 
পক্ষে সণয়ের উৎকৃষ্টতম পশ্থা। জাতীয় সণয়ের পাঁম।ণ বাড়াইতে হইলে এবং 
পতনোন্মুখ মধ্যবিত্ত সমাজকে আকস্মিক ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে 
জীবনবামার বহুল প্রচলন দরকার । 

ভাঁবষাতের জন্য আর্থক সণয়ের উদ্দেশ্যেই বীমার সংষ্টি' হইয়াছে । ভারত সরকার 
কর্তৃক 'নয়োজিত জীবনব শা কপোরেশন (1816 17১1270৩ 00700180100 সংক্ষেপে 
1. 1. €.) বাঁমা করিতে ইচ্ছুক এইরূপ ব্যন্সিদের সঙ্গে একাঁট চুন্তি করে। চুন্ত- 
পন্রটকে বলা হয় পলিসি (৮০1০১ ) এবং যাঁহারা বীমা ক'রয়াছেন তাঁহাদের বলা হয় 
বীমাকারী (7১০1165 1191057)। এই চুক্তিতে স্থির হয় বীমাকারশ কত টাকার বীমা 
করিবেন এবং কত বৎসরের মধ্যে এই টাকা দিবেন। তারপর মাসিক, ব্রৈমাসিক, 
ষাণনাসিক বা বাংসরিক কিস্তিতে নিধারিত বৎসরের মধো বীমার টাকা শোধ করা হয় । 
কাঁন্ততে কাস্তে এই অর্থ পরিশোধ করাকে বলে (প্রিমিয়াম দেওয়া । 

বীমা সাধারণতঃ দুই প্রকারের--(১) মেয়াদী বীমা (12100041707 7211০) ) 
এবং (২) আঙ্জীবন বীমা (৬1016 11700 01155 )। 

(১) মেয়াদী বীমাঃ এইরূপ বাঁমা করিলে বীমাকারী বামার 'নার্দন্ট সময় 
আঁতিক্রান্ত হইবার পর এঁ অথ 'িনজেই পাইবেন । 

(২) আজীবন বীমা ৪ এইঝূপ বাশা কাঁরলে বশাকারখ বীমার [নাদিপ্ট মেয়াদ 
আতব্র।স্ত হইবার পরেও টাকাটা পাইবেন না। বাঁমাকারার মৃত্যুর পরে তাঁহার মনোনীত 
ব্যক্তি ( খৈ৩710৩৩ ) এ অর্থের মালিক হইবে (০410. 0১ ৫১৪৮) 

বানা সুবিধাঃ বাশা করিবার অনেকগুলি সুবিধা আছে। এই 
সুিবধাগঞীলই বনার বৈশিষ্ট্য । বীমার সুবিধা সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা যকি। 

(১) পাধাতানূলক জণন £ বাঙ্কের সণ্চিত অঞ্থের মত বাঁমার অর্থ যখন তখন 
তোলা যায় না। বীমাকারী কপোরেশনের নিকট হইতে অবশ্য টাকা ধার পাইতে 
পারেন । ওবে এই ধার জ্দসমেত শোধ দিতে হয় । তাই সহজে কেহ বানণার 'বানিময়ে 
ধার 1নতে চান না। 

, (২) বীমাকারী ইচ্ছা কাঁরিলে জ্র্দ ব্যতীত কপেঁরেশনের নিকট হইতে লাভও 
(17০ঠি।) পাইতে পারেন । লাভহীীন (৬/107996 09100) বীমা এবং লাভস্মত 
(৮৮111 19090) বাঁমার পার্থক্য এই যে, লাভভহরীন বীমাতে মোট প্রিমিয়ামের অঙ্ক 

বীমার টাকার তুলনায় কম ; সুতরাং ইহার "প্রমি়াম রেউও কম । 

(৩) র্ধাস্ততে টাকা দিবার শুবিধা ৪ যে টাকা সণয় করিতে চাই উহা এককালগন 
জমা রাখতে হয় না। পকীন্ততে বীমার টাকা দিতে হয় । নির্ধধারত সময়ে 'প্রমিয়াম 

দিতে না পাঁরলে বীমা বাতিল (47৯৩) হইয়া যায় । 

08) কামার আর একটি সুবিধা এই যে নিধারিত সময় পার হইবার পূর্বে 

বীমাকারীর মৃত্যু ঘাঁটিলে যে পাঁরিমাণ অর্থ বাঁমা করা হইয়াছে কর্পোরেশন সেই অর্থ 



জশীবনবীমা ৩১৯ 

বীমাকারীর মনোনধত ব্যান্ততে ফেরত দেয় । জাবনবীমা করিবার এই বিশেষ স্বিধাটি 
কম নয়। কোন বান্তি অকালে স্বীপত্র রাখিয়া মারা গেলে তাহার অভাবে সমস্ত 
পরিবারকে কণ্ট পাইতে হয় না। 

(&) প্রয়োজন হইলে বীমার পলিসি বন্ধক রাখা যায় । সরকারী বা 'বিশ্বাবদ্যালয় 
প্রভৃতি সংস্থার সমবায় সামাতর সদস্যরা এইপ্পভাবে বীমা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার 
পাইবার সুবিধা ভোগ কধিয়া থাকেন । 

(প্রিনিয়াম রেট কিভাবে 'গ্ছির হয় ? 

বীমা কারবার সময় বীমা কর্পোরেশন তাহার নিজস্ব চিকিৎসক দিয়া বীমাকারীর 
স্বাস্থ ভালভাবে পবীক্ষা করাইয়া লয় ; পরাঁক্ষিত ব্যক্তির জীবন যদি 'নার্দ্ট মানসম্মত 
(90811091 1106 ) বাঁলয়া বিবেচিত হয তবে তাহাকে বীমা করিতে দেওয়া হয় । 
অল্পবরস্ক বাস্তর 'প্রমিয়ামের হার পুবয়স্কদের তুলনায় কম । অল্প বয়সেই তাই 
বীমা করা বাঞ্চনীয়। যাহারা আবার বিপজ্জনক পেশায় নিযুক্ত, যেমন-_রেলগাড়ি, 
মোটরগাঁড় বা বিমান পাঁরচালকদের 'প্রাময়ামের হার অনেক বেশী । কারণ, বামা 
কর্পোরেশন এই সকল ব্যক্তির জীবনের ঝৃশীক লইতেছে । 

নানা রকমের বীমা করা যায়, যথা £ 

(১) 'িৰাহ বীঙ্গা £ কন্যার বিবাহের জন্য মাতাশ্পিতা অথবা অভিভাবকদের সঙ্চগ্প 
করা প্রয়োজন । শিশুকন্াার জন্মের পরেই পিতা কন্যার নামে এমন একট বীমা 
কন্পিতে পারেন যাহাতে কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলে বামাও পাঁরণত হইয়া উঠিবে। 
এইরূপ বীমার কন্যা যাদও বীমার মালিক তথাপি কাত পিতার জশীবনকেই বীমা করা 
হইতেছে । কপোরেশন পিতার জীবনের উপর বীমা করিবে এবং প্রিমিয়ামের হার 
[নধারিত করিবে তবে অর্থের মালিকানা কন্যার। বীমা পারণত হইবার পৃবেহি যদি 
পিতার মৃত্যু ঘটে তবে কপোর্রেশন উত্তরাধিকারীকে সম্পূর্ণ অথ দিতে বাধ্য । তবে 
বীমা পরিণত হইবার সমক্ল পযন্ত উত্তরাধিকারীকে অপেক্ষা করিতে হয় । সাধারণ 
বীমার মত বাীমাকারীর ম.ত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই অর্থ প্রাপ্য হয় না। 

মনোন'ত ব্যাক্তির যা্থ পূবাহে মৃত্যু ঘটে তবে বাঁমাকারী অপর কোন সন্তানকে 
মনোনীত করিতে পারেন অথবা যে অর্থ প্রিমিয়াম বাবদ দিয়াছেন সেই অর্থ ফেরতও 
লইতে পারেন । 

(২) শিক্ষা বাসা ঃ বিবাহের উদ্দেশ্যে বীমা করার মত যে কোন অভিভাবক কিংবা 
শপিতা সন্তানদের 'শিক্ষার খরচ চালাইবার জন্যও বীমা কাঁরতে প্রারেন। এখানেও নিদিষ্ট 
সময় আঁতিক্কান্ত হইবার পরে মনোনাত ব্যান্ত অর্থের মালিকানা পায় । 

(৩) বৃত্তিবীঙ্গাঃ চাকরি হইতে অবসর লাভের পর যাহাদের পেনসন পাইবার 
আশা নাই তাহাদের পক্ষে এই বীমা খুবই জুবধাজনক ॥ কামারারী এমন একটি বীমা 
কাঁরবেন যে তাহার চাকরি হইতে অবসর পাইবার সময় বাঁমাও পরিণত হইয়া আসিবে । 
তারপর বীমার টাকা একসঙ্গে গ্রহণ না করিয়া প্রাতি মাসে বাঁত্তর মত পাইতে 
থাকবেন, এইরূপ একটি বামা থাকিলে বৃদ্ধ বয়সে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া 
থাঁকতে হয় না। 

»]1--৩ 
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এতদ্বযতীত আরও দুই প্রকার বীমা আছে । উহার নাম দুর্ঘটনা বীমা ও ক্ষাতপূরক 
বীমা । দুর্ঘটনা বীমা কারলে বীমাকারী কোন দূর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলে 
বীমার ছিগুণ অর্থ পাইবেন । দুঘণ্টনা বাঁমার প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত বেশী। 
ক্ষতিপূুরক বীমা একটু স্বতন্ত্র ধরনের । বামাকারী এখানে আপনার জীবনের উপর 
বীমা না কারয্না কোন মূল্যবান সম্পান্ত, যথা-_গাঁড়ু, বাড়ি অথবা ব্যবসায়ের উপর বীমা 
করিয়া থাকেন। এই সকল মুল্যবান সম্পান্ত কোন আকস্মিক দূঘণ্টনায় পড়িয়া নষ্ট 
হইয়া গেলে বামাকারী বাঁমার অর্থ পাইয়া থাকেন । 

কোন্পানীর শেয়ার (91108 101 ০01.10001৩8) ৪ সাধারণ লোকেরা সণ্টিত মূলধন 

ব্যবসায়ে খাটাইয়া বাড়াইবার সুযোগ পায় না, পাইলেও অর্থের 'নরাপত্তা সম্বন্ধে অনেক 
সময় নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। তাই তাহাদের পক্ষে ভাল কোম্পানীর শেয়ার কেনা 
নিরাপদ । ভাল কোম্পানীর শেয়ার কিনিলে টাকা লোকসান হইবার আশঙ্কাও থাকে না। 
এখন প্রশ্ন হইল শেয়ার জিনিসট। কি? এক একটি বড় ব্যবসায় চালাইতে হইলে প্রচুর 
মূলধনের দরকার হয় । ব্যান্ত বিশেষের একক প্রচেষ্টায় সবর্দা এই বিরাট মূলধন 
যোগান দেওয়া সম্ভবপর হইয়া ওঠে না। তখন যৌথ উদ্যমে ব্যবসায় চালাইবার প্রয়োজন 
হয়। কয়েকজন উদ্যোগী বাক্তি মিলিয়া জনসাধারণের নিকট অর্থ বিনিয়োগের আহ্বান 
জানান । এই অর্থের বিনিময়ে তাহাদের কোম্পানীর অংশীদার কয়া লওয়া হয় । 
আঁধিকাংশ কে।ম্পানীর মুলধনের পাঁরমাণ শ্থির করা থাকে । এই মুলধনকে অনেকগ্যাঁল 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে (812) ভাগ কারয়া দেওয়া হয় । মূলধনের এই এককের নম শেয়ার । 

শেয়ার বিক্রির সময় সবরদা শেয়ারের দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় । ধর একটি কোম্পানীতে 
৫০ হাজার টাকা মুলধন প্রয়োজন । এক একটি শেয়ারের ১০০ টাকা করিয়া দর বাঁধিয়া 
দেওয়া হইল । এইবার কোম্পানীর শেয়ারের পাঁরমাণ দাঁড়াইল &০০ খানা এবং কোম্পানী 
০০ খানা শেয়ার ?বক্রয় কারবে। 

শেয়ারের দর যেমন বাঁধা থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে শেয়ারের পরিমাণও তেমনি বাঁধা 
থাকে । এই 'নাদ্ট পরিমাণের বেশী কেহ শেয়ার কিনিতে পারবে না। শেয়ারের 
টাকা এককালীন দিতে হইবে ন। কাস্তে 1দতে হইবে তাহাও কেম্পানন স্ছির করিয়া 
দেয় । বাহাদের এইরূপ শেয়ার আছে তাহাদের বলে শেয়ারহোল্ডার । শেয়ারহোল্ডাররা 
নিজ নিজ শেয়ার অনুযায়ী কোম্পানীর লভ্যাংশের ভাগ পাইয়া থাকেন । 

শেয়ারহোল্ড৷র ইচ্ছা করিলে শেয়ার হস্তান্তর করিতে পারেন অথবা ধিক করিতে 
পারেন। যে দামে কেনা হইয়াছে তাহার তুলনায় আঁধক দামে "বার কারতে পাবিলে 
শেয়ারহোল্ডার লাভসমেত (26 1)15075017) শেয়ার বিব্লয় কাঁরবেন। লোকসান দিয়া 
শেয়ার বিক্লয় কাঁরলে অর্থৎ যে দামে কেনা হইয়াছে তাহার তুলনায় কম দানে বিক্রয় 
করার নাম এযাট িসকাউপ্ট (21 0150011)। যে দামে কিনা হইয়াছে ঠিক সেই দামেই 
শেয়ার বিক্লয় করাকে বলে এ্যাট পার (2৫ 71) " 



চতুর্থ অধ্যায় 
0. পরিবারের জন্য তন্ত নির্বাচন 

(96160601176 80159 101 006 £81001]5) 

1. তন্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান (.11০৬15050 01 1080103) 

তন্ভু চিনিবার উপায় (100517015090101) 01 7:10159) 

তোমরা একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিভিন্ন প্রকারের তন্তুর বৈ'শম্ট্য এবং উহাদের গুণাগুণ 
সম্বন্ধে পাঁড়য়াছ। এখন একখানি কাপড় “কি প্রকার তন্ত দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা 
নিণয় করিবার বিভিন্ন পদ্ধাত সম্বন্ধে আলোচনা করিব । কোন একটি 'নার্দি্ট পরাক্ষা 
দ্বারা একখানি কাপড়ের তন্তুর প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য । সাধারণতঃ 
একাধিক পরীক্ষার সাহায্যেই উহা স্থির করা হয়। এজন্য যে সকল পরীক্ষার সাহাষ্য 
লওয়া হইয়া থাকে তাহা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । যথা-- 

(১) ভোত পরীক্ষা (01155198] 0651), (২) রাসায়নিক পরীক্ষা (015171021 
1556), (৩) আপ্বীক্ষণিক পরাক্ষা (111010১০০7৩ 1১৩1). 

ভৌত পরাক্ষা 8 এই সকল পরাক্ষার উপর খুব বেশী নির্ভর করা চলে না, 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই উহারা তন্তুর প্রকাতি সম্বন্ধে আভাস দেয় মান্র, সঠিকরুপে প্রীতি 
1নধারণ করিতে পারে না। ভৌত পর'ক্ষা্ুলি নিম্নরূপ $ 

ভাঁজ করা (01593108) £ একখানি কাগড় দুই ভাঁজ করিয়া আঙুলের সাহায্যে 
চাপিয়া ধর। 'লিনেনের কাপড় হইলে ভাঁজের দাগ বেশ জুদ্পস্ট হইবে এবং এই দাগ 
সহজে মিলাইয়া যাইবে না। সুতির কাপড়েও ভাঁঙের দাগ পাড়বে, কিন্তু এই দাগ 
(িনেনের মত সুস্পন্ট হইবে না এবং আধিকক্ষণ স্থায় হইবে না। কাপড়ে খুব বেশ 
কলপ দেওয়া হইলে এই পরণক্ষার সাহায্যে লিনেন ও সুতির মধো পার্থক্য করা সম্ভব 
হইবে না। রেশম ও পশমের কাপড়ে এই পরীক্ষায় কোন ভাঁজ পড়িবে না। 

সুতরাং এই পরীক্ষার সাহাষ্যে সুতি, িলনেন এবং রেশম বা পশমের মধ্যে পার্থক্য 
করা যাইতে পারে । 

পাক খোলা (00111%/150105 11১0 7191) £ কাপড় হইতে কয়েকটি সূতা বাহির 
করিয়া উহাদের পাক খুলিষা ফেল। কাপড়খানি পশমদ্বারা নিত হইলে এ সূতায় 

সৃতার পাক খোলা দুই ভাগ ভাগ করা 

পশমের ন্যায় স্বাভাবিক ভাঁজ দেখা যাইবে সৃতির বা অন্য কোন কাপড়ে এই ভাঁজ 
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দেখা যাইবে না। এইবার পাকখোলা সৃতার একটি দুইহাতে টানিয়া দুইভাগে বিভন্ত 
কর। যেখানে তন্তুটি ছিখড়য়া যাইবে সেই অগ্রভাগ যি দেখিতে সূচের ন্যায় সরু হয়, 
তবে উহা 'লিনেনের দ্বারা প্রস্তুত বুঝিতে হইবে। অন্থায় য্দি অগ্রভাগ দেখিতে 
একটি তুলির অগ্রভাগের ন্যায় মোটা হয় তবে উহা সৃতি তন্তু বলিয়া জানিবে। 

[সস্ত করা (10150061951) £ এই পরাক্ষার সাহায্যে লিনেন অন্যান্য তন্তু হইতে 
সহজেই চিনিতে পারা যায়। একটি অঙূলি জলে ভিজাইয়া কাপড়খা'িনর উপরে 
রাখ। যাঁদ সহজেই জল অঙ্লি হইতে কাপড়ে প্রবেশ করিয়া চারদিকে ছড়াইয়া পড়ে 
তবে কাপড়খানি 'লিনেন দ্বারা প্রস্তুত বতে হইবে । 

পোড়ান (000108 6556) £ যে কাপড়খানি পরীক্ষা করিবে তাহা হইতে কয়েকটি 
তধ্তু বাহির করিয়া একটি জব্লম্ত শিখায় ধর । পশম ও রেশম ধারে ধীরে পাড়বে 
এবং পালক পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে । পড়িবার পর একটি কালো 
গুটি বা দানা প্রস্তুত হইবে। সৃতির তন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে পোড়ে । ইহা শিখাস্হ 
ভর্থালতে থাকে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ বাঁহর হয়। পড়বার পর একটু হালকা ছাই 
পাঁড়য়া থাকে । আযাসিটেট তন্তু ছাড়া অন্যান্য রেয়ন তন্তু সুতির ন্যায় পোড্ডে। 
আযাসিটেট তন্তু আগুনে ধরিলে গিয়া একটি শস্ত গুটি বা দানা প্রস্তুত হয়। পশম বা 
রেশমের গুটির মত এই গুটি সহজে ভাঙা যায় না। এই পরণক্ষার ফলাফল পর-পচ্তার 
চার্টখানিতে দেওয়া হইল । 

রেশম ও পশমের তচ্তু পোড়ান হইতেছে সতর তঙ্তু পোড়ান হইতেছে 
গরম হীস্তি দ্বারা পরীক্ষা (11০৫ 1700 159) £ এই পরীক্ষার সাহায্যে আযাসিটেট, নাইলন ও ডেক্ুন ত্তু অন্যান্য তন্তু হইতে পৃথক: করা যায়। 
একাট ইস্তি খুব গরম করিয়া কাপড়গ্লির উপর চাপিয়া ধর। যদি কাপড়খানি 

আযাসিটেট, নাইলন বা ডেব্ুন তস্তুর হয় তবে উহা একেবারে গলিয়া যাইবে । সৃতি, িনেন, 
রেশম; পশম? বা রেয়নের কাপড়ে লালচে পোড়া দাগ পড়িবে, গলিয়া যাইবে না। 

রাসায়নিক পরীক্ষা £ ভৌত পরীক্ষা অপেক্ষা এই সকল পরাক্ষাই আঁধকতর 
নিভরিযোগ্য ৷ রাসায়ানক পরীক্ষাগুলি নিম্নরূপ £ 
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লাই' পরীক্ষা (15৩ 159:)$ এই পরীক্ষার সাহায্যে নিশ্চিতর্ 
০ লে ০০ 

একশত সস. জলীয় চবণে ৫ 
গ্রাম ক্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ 

ঈবাঁডিত করিয়া লাই ' প্র্ততে করা হয় । 
একটি কাচের পাত্রে বা এনামেলের 

পান্নে কাপড়ের টুকরাখা'নি “লাই: দ্রুবণের 
সাহত ১০ 'মাঁনট ফুট।ও । ফুটাইবার 
সময় পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে । 

রেশম ও পশম সম্পূর্ণরূপে 
দ্রবীভূত হইয়া যাইবে । সৃতি ও 'পিনেন 
আবকৃত থাকিবে । কাপড়খাঁন যদি 
সুতি এবং পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া 
থাকে তবে উহা হইতে পশমের অংশটুকু 
দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পাত্রের তলায় সুতি ও পশতমর তক্তু দ্বারা প্রস্তুত কাপড়ে 'লাই' 
কতকগুলি সুতির তস্তু পড়িয়া থাকিবে । পরীক্ষায় কয়েকাট সতির তন্তু পাঁড়য়া থাকে 
এইরূপে একথানি মিশ্র তন্তুর কাপড এই পরপক্ষা দ্বারা নিতে পারা যায় ।. নাইলন 
তন্তু “লাই' দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না। 

আিড পরীক্ষা (4০10 1591) £ একশত সি. সি. জলীয় দ্ববণে দুই দিস. সি. ঘন 
সালাফিউরিক আ্যনিড মিশ্রিত করিয়া একটি আযাসিড দ্রবণ প্রস্তুত কর। 

টা. রা 
1৮1০, 

517 

এঁ অন্াসিডবংস্ত স্থানে একনট ফহটো দোখিতে পাইবে 

প্রথমে একটি টেবিলের উপর একখানি কাগজ পাতিয়া উহার উপর কাপড়খানি রাখ । 
একটি কাচের নলের সাহায্যে এক ড্রপ আামিড দ্রবণ এ কাপড়ের উপরে ফেল ।. এইবার 



পরিবারের জন্য তন্তু নিবচিন ৩৭ 

একখানি কাগজ উপরে রাখিয়া একট গরম ইস্রি এ কাগজের উপর চাপিয়া ধর। 

কিছুক্ষণ পরে কাপড়খানি বাহির কাঁরয়া জলে ধূইয়া পরি্কার কর । 

কাপড়খানি সৃতি বা রেয়নে প্রস্তুত হইলে এ আসিডযাত্ত স্থানে একটি ফুটো 
দেখিতে পাইবে । ইহাতে পশম বস্বের কোন ক্ষাতি হইবে না। কাপড়খানি সৃতি ও 
পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত হইলে সৃতি দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পশম আ'বকৃত থাকিবে । 
ফলে কাপড়খানি ফুটে ফুটো মনে হইবে । 

এ পরাক্ষা (9০1৮৩0৫ €590) £ সাধারণতঃ বিভিন্ন তন্তু দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় । 
ন, আযাসিটেট তন্তু গ্রাপিয়াল আযসোঁটক আআসিড এবং আসিটোনে দ্রবীভূত হয় । 
ী তন্তু উত্ত দ্রবণে দ্রবীভূত হইবে না। জুতরাং কোন একটি অজ্ঞাত তন্তু 
আিটোনে টি হইলে উহা আযসিটেট তন্তু বলিয়া ধরা যাইতে পারে । অনেক 
সময় একই দ্রাবক একাধিক তন্তু দ্রবীভূত করে; যেমন--ম্ইডজার দ্রাবক রেয়ন, সৃতি 
ও রেশম দ্রবীভূত করে । এইরূপ ক্ষেত্রে এই পরাক্ষার সাঁহত অন্যান্য পরীক্ষম করিয়া 
উহাদের পার্থক্য নির্ণয় কাঁরতে হয় । চিনি 
নিয়ে কয়েকটি তন্তু এবং উহাদের যে 78 82 
বে দ্রাক দ্রবীভূত করতে পারে ; ডি ২ 
তাহাদের নাম দেওরা হইল । চি 

আঁনটেটে তন্তু আ্যাসিটোন, 
প্ল্যানয়াল আসোটক আযাস্ড । 

ভিসকোস এবং কিউপ্রামোনয়াম 

রেয়ন- সুইডজার দ্রবণ । 

1কউপ্রামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড । 
ত-- এ 

রেশম- এ 
১০3 হ 

নাইলন--৯০৭, কার্বলিক আঁসিড বা প্রস্তুত কাপড়ের অবদ্থা । 
ফেনল ডইনে আসড পরখক্ষায় পরে & কাপড়ের অবন্থা 

ভিনিয়ন- ক্লোরোফরম- 

ইহা ছাড়া কখনও কখনও কতকগুলি বিশেষ রাসায়ানক পরাক্ষার স্হায়তাষ তন্তুর 
প্রকাঁত নির্ণয় করা হইয়া থাকে । 

আপ্রবীক্ষাণক পরাঁক্ষা £ এই পরীক্ষার্ট বস্ব্াশস্পে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
ইহার সাহায্যে আত সহজেই 'বাভন্ন প্রকারের তন্তু চিনতে পারা যায় । যখন একখানি 
কাপড় বিভিন্ন প্রকার তন্তুর সধামশ্রণে প্রস্তুত হয় তখন রাসায়নিক পরণক্ষা অপেক্ষা 

আণ্বাক্ষণিক পরীক্ষাই আঁধকতর 'নিভ“রযোগ্য | 

এই পদ্ধতিতে কাপড় হইতে কয়েকটি তন্তু বাহর করিয়া অণ,ুবীক্ষণ যন্ত্রের 
“সনাইডে” পরাক্ষা করিতে হয় ॥ “সনাইডে' একবারে চার-পাঁচটির |বেশী তন্তু রাখিতে 
হয় লা। 



৩৮ গহ-পরিচালনা ও গ.হশহশ্রষা 

তোমরা 'বাভন্ন প্রকার তন্তু দেখিতে কিরুপ তাহা পূর্বেই পাঁড়য়াছ। সুতরাং 
অণদবীক্ষণ যন্বে দৌখয়া উহাদের সহজেই চিনিতে পাঁরবে। লিলনেন তন্তু 'চাঁনবার 
জন্য এই পরীক্ষাটিই সর্বপেক্ষা অধিক নিভ'রযোগ্য । 'লিনেন তন্তু দেখিতে সোজা এবং 
লম্বা, মাথার দিকটা ধারে ধীরে সরু হইয়া সৃ*চের মত হয়। মাঝে মাঝে বাঁশের মত 
গাট দেখিতে পাওয়া যায়। র্যামী তন্তু দেখিতে অনেকটা লিনেনের মতই । তবে 
চিনেন অপেক্ষা ইহা আরও মোটা এবং অসমাঙ্গ (1770৪501থ )। রেশম তন্তু দেখিতে 
একটি কাচের শলাকার মত। উপরটা বেশ মসৃ্ণ এবং উহা হইতে আলো 'বিকীর্ণ 
হয়। বনা রেশম কৃষিজ রেশম অপেক্ষা মোটা এবং উহা কতকগুলি সমান্তরাল রেখার 
সমাণ্টি বলিয়া মনে হয় । রেয়ন তন্তু দেখিতে রেশমের মত হইলেও উহা রেশম অপেক্ষা 
প্রায় চারগুণ মোটা এবং উহার গায়ে লম্বালম্বি কতকগল সমান্তরাল রেখা দেখিতে 
পাওয়া যায়। নাইলন, ভিনিয়ন দেখিতে অনেকটা রেয়নের মতই । সুতরাং অণুবীক্ষণ 
যন্দের সাহাযো উহাদের চিনিয়া বাহর করা কষ্টসাধ্য । 'বাভন্ন প্রকার তন্তুর ছাব নিম্নে 
দেখান হইল । 
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পাঁরবারের জন্য তন্তু নিবচিন ৪৯ 

সুতি ও লিনেনের তন্তু চিনিবার পদ্ধাঁত 

( 71000180118 1101 01 00107) 180 [.8116]) [711)105 ) 

পরাঁক্ষা 

(১) একখান কাপড় 

নেন 

দাগ | অুস্পন্ট ভাঁজের দাগ 

দুই ভাঁজ করিয্লা | পাড়বে এবং এই দাগ ; পাঁড়বে এবং এই দাগ 
আঙুলের সাহাযো জোরে | অধিকক্ষণ ল্থায়ী হইবে | 
চাঁপয়া ধর। 

(২) একটি তন্তু 

না। 

[কাপড়ে কলপ থাকিলে 
সুস্পষ্ট 
পাঁড়বে] 

হাতে টানিয়া দুই ভাগ | নায় মোটা । 
কর এবং উহাদের ছিন্ন 
অগ্রভাগ লক্ষা কর। 

(৩) কয়েকটি তন্তু জলে 
িছুক্ষণ ফুটাইয়া সাল- 
িউরিক আযসিডের দ্ববণে 

ৰ 

র 

দুই ঘিনিটকাল ফোলিয়া | 
রাখ । 

(9) 

জলীয় দুবণে থায়ো- 
সালফেটের জলীয় দ্রবণ 
1মশাইয়া একাঁট পারিম্কার 
দ্রবণ প্রস্তুত কর। উন্ত 
দ্রবণে কপ্টিক সোডার 
দ্রবণ মিশাইলে রোডাই 
দ্রবণ (1২01091 ১০1৮. 

[1010 ) পাওয়া যাইবে । 

এই রোডাই দ্রুবণে কয়েকটি 
তন্তু ভাল করিয়া নাড়। 

দ্ববীভূ 

গিলভার-নাইট্রেটের | বেগুন 
করিবে । 

বর্ণ 

দুই | অগ্রভাগ তুলির অগ্রভাগের 

ত হইয়া যাইবে । 

ধারণ 

সহজে 'মিলাইয়া যাইবে 
না| 

অগ্রভাগ দেখিতে সৃ'চের 
৷ ন্যায় সরু । 

। 

| 

। 09110 ) 

৷ করিবে । 

অপাঁরবার্তিত থাঁকবে'। 

৷ বেগুনী-নীল (৬1০1৩1- 
বণ ধারণ 



৪২ গৃহ-্পারচালনা ও গৃহশশশ্রুষা 

রেশম ও পশম চিনিবার পদ্ধতি 

(10670110091601) 01 1২69] 5111 2700 ৮/ 001 

পরীক্ষা ূ রেশম 
7 

ৃ পশম 
(১) কাপড় হইতে! তন্তু সরল মনে হইবে, ! ত্র মধ্যে কোঁকড়ান 
কয়েকটি তন্তু বাহির ৷ উহাদের মধ্যে কোন ভাঁজ | চুলের মত ভাঁজ দেখা 
করিয়া উহাদের পাক ৷ দেখা যাইবে না। মি 
খুলিয়া ফেল। ৃ 

উপরিভাগ মাছের আঁশের 

মত আবরণে ঢাকা । 
(২) কয়েকটি তন্তু: ৷ মসূণ কাচের শলাকার 
অণুবাক্ষণ যন্দের সাহাযো' মত আলো বিকীরণ 

নি 

পরীক্ষা কর । ূ করে। চীন 

| আড়াআড়িভাবে আড়াআ 'ডিভাবে কাটা তল 

তল সমবাহু ০, _ বৃত্তাকার । 
রঃ 

(৩) ঘন হাইজ্োকোরিক | দর হইবে দ্রবীভূত হইবে না। 
আযসিডের দ্রুবণে কয়েকটি 
তন্তু আধ মিনিটকাল | 
সিদ্ধ কর।' ূ 

রেশমের বস্তা তাহাদের শবাভাবিক মসৃণতা এবং চাকচিক্য হইতে সহজেই চিনিতে 
পারা বায়। পশমের বস্বাদিতে রেশমের চাকচিক্য দেখা যায় না। 



পরিবারের জন্য তন্তু 'নিবচিন ৪৩ 

খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশম চিনিবার পদ্ধতি 
( 7067861115811018 01 7৩০৪] ১110 910 4১701610191 9118 

পরাক্ষা খাঁটি রেশম | (ভিসকোস ও 
টিিলেররীলিরা যারা ররর [.. িউপ্রামোনিয়াম ) 

(১) কয়েকটি তন্তু একটি | পড়বার সময় পালক : পড়বার সময় কাগজ 
জলন্ত শিখায় ধর । পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ | পোড়া গন্ধ পাওয়া 

পাওয়া যাইবে । | যাইবে। 

দেখিতে অনেকটা খাঁটি 
রেশমের মতই কিন্তু উহা 
অপেক্ষা চারগুণ মোটা 
এবং গায়ে কতকগুলি 
সমান্তরাল রেখা দেখা 
যায়। 

(২) কয়েকটি তন্তু | মসণ কাচের শলাকার 
অণুধীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে | মত আলো 'বিকীরণ 
পরীক্ষা কর। করে। 

কস্টিক সোডা জলে 
গুলিয়া একটি দ্রবণ 
প্রস্তুত কর এবং ইহাতে 
কয়েকটি তন্তু ফেলিয়া 
নাড়। 

(৩) শতকরা & ভাগ | দ্রবীভূত হইয়া যাইবে । লা 

(8) সোডিয়াম নাইট্রাইট | লাল বণ" ধারণ করিবে । 
(90901711] 10165) এবং 

হাইজ্রোক্কোরক আসিডের 
ঠাশ্ডা দ্রবণে কয়েকাঁট 
তন্তু কিছুক্ষণ 'ভিজাইয়া 
রাখ । পরেএঁ তন্তু অন্য 
একটি পান্রে রক্ষিত 
বিটা ন্যাপথল (3109 
19711,01) এবং কস্টিক 

সোডার দ্রুবণে ভাল কারিয়া 
নাড়। এই পরীক্ষাকে 

_ কাপাঁলং (0০901105 ) 

পরীক্ষা বলে। 

হলুদ্র' বর্ণ ধারণ করিবে । 

০০ 

খ্ি 

পপ পপ পাপ 



। 
£
4
 

8০
৫ 

৮৯
১:
৭।
 

2
 

৮৮
১2
৮)
 

৪৯
৮ 

উট
 

22
ইই
 

০
 

4
4
2
5
1
0
5
1
2
9
3
 

21
৩1
 

১
০
৯
 

1
5
 

০৬
৪ 

ইল
 

৪৫
1৬
1১
1৬
 

৪
৬
 

1 
৯ 

1১
৯ 

1
৯
১
 

92
5 

2
5
)
 

50
55
15
20
52
2 

আহ
া 

4
1
2
4
৪
 

ট
ি
 

8
৬
০
 

০
৯
৮
০
 

80
 

52
51
5 

5
 

22
২৯
 

1
4
8
5
 

৮
১
০
৪
 

1 
21
51
51
80
87
9 

8
1
5
2
 

৫1
85
 

18
81
5 

0
2
1
5
9
8
 

| 
৬1
/০
) 

ছু
 

|| 82
5)
 

১৮
1৯
 

0৮
 

হ
ত
 

2১
 

৪৩
1 

58
80
80
8 

১১
০ 

28
11
05
 

৬
৮
1
৬
2
 

0১
) 

। ১১
৮)
৬ 

৮৮
৯ 

৮৮
 

৪৬
 

। 
ব
র
 

। 
১
০
৯
 

১৮
1১

 
০
৯
 

ই 
ই
 

1১
20
:2
5 

22
 

(8
৯১
৯ 

20
15
6 

18
85
 

। (১
 

১১
৪৫
 

25
২১
5:
 

2৪
 

|
 

(9
০০
০০
 

)১
11
25
41
0 

ই
)
 

8:
21
 

৫
৯
৮
 

(৭
) 

| 
৮
 

৮1
8১
৮ 

(9
01
০0
49
7 

আে
গো
এ০
০৩
 

0
9
5
0
0
0
)
 

58
11
51
57
81
8 

15
17
50
55
৩8
0 

$3
05
58
1 

55
21
01
15
 

। 
52
8৪
 

2৪
৯5
 

|
 

৯
4
5
4
5
 

৪
 

2
3
4
6
 

24
54
৫ 

০৮
) 

। 
2:
1৮
 

18
৮)
 

৮5
12
 

12
1%
) 

18
22
 

(
চ
)
5
 

91
29
9৭
 

4
1
9
%
1
0
 

)
 

2
5
:
1
1
 

৫
1
3
1
1
 

১
 

2০
 

0
5
2
৯
 

(৪
) 

( ৮৪
 

22
৩৪
 

৮1
42
34
05
, 

৫
৯
 

12
81
 

৮
৪
৬
 

৫
 

48
5১
৯ 

22
85
 

2
4
৯
 

1
৯
৯
০
 

0০
) 

। 
৯1
 

হ
ই
 

৪৮
৬ 

ই
 

9৬
৮ 

82
৪ 

5
0
1
৬
 

1৬
৬2
 

জা
 

0১
) 

1 
৮
৩
 

1৮
৬1
৩ 

18
 

1১
21
৯1
% 

52
১ 

৬
৬
১
০
৬
 

1
0
1
 

১
৪
 

2
1
6
1
8
1
 

৯2
০৪
 

4৯
৮,
 

। | 
৯০

৪৪
 

21
৯৮
: 

£
 

। 
৯২
৪ 

23
৮:

12
8)

4০
4৫

 
৯
 

1৬ ১২৪৯ ৪৯৬০ 
। ১২৯ 2৯৬৪ 

(৬ 
52৪ 

2৫৬5 

। 
৮2
৯১
৩ 

৯১
 

12
0/
55
 

1
১
 

। ৯2
11
১ 

15
51
 

৯
1
1
5
 

১১
ট 

৯2
29
5 

8
1
0
1
1
7
5
1
0
5
2
 

| 1 
১2
২৪
 

22
1৬
5 

| ১2
৪৯

 
15

৯1
6 

8৬
 

18
81

55
 

£ব
31

 
8
9
2
0
১
1
8
2
8
 

ই
 

1
1
8
 

১৯
 

১
 

ই
এ
এ
 

8
৬
 

8
8
 

15
11
5 

৬
 

55
21

82
])

 
1 

৯৯
৪ 

2
 

1৮
18
 

2
 

50
৪ 

5
 

12
21
 

15
51
 

॥ ১2৪1৯ 148)5 
। ৯১3৩1481217) 

42515 
। ১১215 1518154/55 

42415 

। 2
 

21
৬1
৮ 

|
 

51
21
5 

&1
58
)5
1৯
 

৮০
৫০
 

ট
ি
 

(9৩াএ 2339০১ড 006 3০৪৪ ০ 0০015271700] ) 

81
18
 

21
১৮
৭)
 

৪৪
 

৫৫
24
11
05
 

৪.
 

15
55

2 
৮1
৬৬
 

2৪
১)

 

। 
৪ 

৮1
০1

1 
£
5
)
১
)
1
৯
 

৮১
৭০
 



এ
 

০
 

সী 
51
5 

15
1 

21
১0

৮ 
15

21
1 

51
51
৮1
5 

১৪
5 

৬০
] 

(
৬
৮
1
 

৮
:
৮
)
 

/
5
5
1
1
)
5
8
৯
)
 

৯ 
21

24
2)

 
1
 

১
৯
1
১
1
5
৬
2
৯
১
১
 

15
1]
 

83
88

 
5
)
 

সএ
ই/

5 
51

82
1৯

14
 

চ
ই
ত
ত
 

হঞ
তে
 

1 
এ
ই
ই
 

5
৯
৮
2
1
5
0
1
8
0
৬
,
 

৪4
88

 
' ২2
5)
 

১
০
 

11
50
8)
 

30
53

৯ 
৮০

5 
23
88
৯ 

৪.
5)

 
৪১

৪৪
৬ 

০১
৮ 

5
1
৯
৪
)
 

1 
52

16
 

£
2
:
8
 

1১
৯ 

£2
১১
11
5 

১৪
৩ছ
) 

8
2
,
 

হ
ত
 

তি
 

৩
1
১
৬
 

উক
ি 

ন
ল
 

স
ি
 

মি 
আ
ত
 

1২
6 

52
১ 

র
দ
 

এ
 

৯3
88

) 
উড

 
৯৯

৪,
 

2
 

ছ
ক
 

১৯
৮)
 

পদ
ে 

15
11
৭)
 

2
9
1
৬
 

। | 
৯১
৪৯
 

2৯
1১
৪ 

॥ ২2
8:
 

2
2
:
 

11
 

৯২
৪১
৪ 

৯৮
" 

|
 

৬১
5)
৮৬
 

11
 

০ 
1১
১৪
৭ 

2৯
04
 

4১
৬ 

৩)
 

| 
। 51
 

12
05
8 

৯
 

4৮
5১
৬ 

| /এ
 

৯2
২৯
 

2
8
৪
 

11
8 

৯2
২৯
 

2৯
/১
৪১
 

। ১১
১৯
 

85
১ 

৪
১
০
 

|
 

2৮
৪:
 

58
14
12
28
1৯
 

55
৪1
5 

৮5
৯)
 

০
 

৪1
৯.
 

4
১
৯
-
+
5
5
1
8
7
-
৮
 

0)
 

| 
। ৯৪
) 

43
15
 

১
)
 

₹৯
5১
৮/
০ 

2৬
1৪
৯ 

2২
৯৯
৯ 

|
 

৯৮
 

৮
:
৪
১
)
 

০)
 

| 15
1 

৯১
/৬
৪/
০৬
৬৬
 

৪৪
 

3৬
 

৮)
 

॥ ১2
২২
 

। 2৯
 

18
15
)1
4 

হু
) 

5৬
 

5)
 

59
21
9 

2
7
 

15
5)
 

1 
৮
৪
৯
 

2১
১ 

8
৪
3
1
৬
 

২৫
৯.
 

16
৮৫
)৮
 

। 
৯
3
৩
০
 

85
42
 

14
15
) 

23
51
5 

|
 

৮
 

5
 

2
৪
 

2
9
)
 

1৮
৬৫
২৯
০ 

€২
) 

: &ই
 

১৯
1৯

 
16
15
30
11
52
7 8৮

৩ 
৮1

১2
) 

2০
 

৪৪
1৬
 

১৮১১০ ১5১৬০ 
৯৯৪ ২৮ ৪২১৮১ 

৯ [
 ২৮ ৯ 

ম
হ
 

নি 

৪৪০৮ 
1518 557১5 51৫3 |

 ৯৮৮৭৪:৪ ৪০ ৯/৯৪)০ 
1 ১২২৪ 2০184 

|
 1 ১৯৪ 

595 
৬০ 
১
 

। ৪৯ 

18
5)

 
২
০
৩
 

চ5
25

81
8 

1
 

2
5
 

65
0০
০0
 

55
0)

 
৯৪

:১
৪ 

51
18

 
15
85
 

1
 

৪
৬
৬
 

ম
ত
 

১১
৪০
৯ 

২
৩
৬
৬
 

1
 

4
৯
১
৪
০
 

৯
৩
৪
 

৯
 

২৩
 

2
৯
৬
১
৬
 

()
 

(
৪
০
২
৭
1
 

৩
০
১
৪
০
 

0
5
6
 

2
০
1
1
 

2
০
৪
ম
ু
 

39
 

8
0
1
5
5
3
7
7
1
3
0
 

)
 

্ 

৪১
৯০

 
21

৮৩
3)

 
৪
০
 

৯,
 

81
৬ 

85
52
 



| 
3
2
4
8
4
 

81
81

৩ 
। 

24
৯৫
 

21
2 

। প2
1৬
১ 

1৯
৫1
৯:
 

র
া
 

নন
্ল

ান
ুন

 
(০
50
45
07
) 

(৯
৫)
৯1
এ 

এ
 

০
 

। ৃ 1 ৮৯
10
5)
 

৪1
51
 

৯ 
ৃ 

11
5 

|
 

€
&
 

৮৮
:৮

৮ 
৬
)
 

81
১ 

॥ 
ই 

৮৪
১ 

' 
&ই
 

১৯
০ 

|
 

2
2
 

১৮
৮ 

10
৩ 

44
৩ 

৬ 
5৫

 
1৯
৬ 

| 
2 

৪৬
৬:
 

25
11
8 

|
 

এ
 

এ
 

2
0
৮
 

1
 

(5
8ও
সত
ওদ
9 

) ৬৯
৬ 

এ 
1
 ৮
 

9 
( ০99৪ 

৪৪০3০ 

45
2৪
 

৯২
)৮
০৮
০ 

|
 

০ 
9€

ম9
) 

2১
/৯
1 

2৪ 
2728৯ 

&
ঢ
 

আতা 
22৯৮১ 

2৪ 

৮/1--৮1৯১৪) 

| 
৮৯ 

2৮০ 

2৯৬৮ 

| 
25 

১2৪51 

০১৯১ 

(
৭
৮
 

গুদু? 5০ 
ম্92%7) 

19৬২ ৮০:11 

(1098930 

9%৩৪9০০9]ন) 
৫:৫৬ 

€
 

99
40
18
 

30
85

49
05

] 
44
93
] 

৪ ১ 
০
 

£0
00

15
 

: ৪
8
1
3
৪
4
8
0
7
0
0
 

) / 

1৬151১ 
1০৪) 

১5০ এ
 

৪
০
 
9৯২০৬ 



।18
 

81
 

14
8 

১৪
৪ 

118 ৪315 228 
85118 £)191512 2৪ 
৪218 

1
৯
 ২৮ 2৯) 

06 
2:8৯ ০১0০ 

৯
 

০৬৪ ৮০৯১) 
11212 

2১৮24) 6 218 
41
51
82
18
] 

ই
 

৪1
৯৮
৪ 

52
) 

11
8 

22
16
 

18
18
 

৮5
21
2 

৮১
1৬
১)
 

2:
11
 

||
 

১০
৪৪
 

ঠ2
5 

(1
9৬
) 

18
৪)
 

8
1
 

2১
৪৪
 

১৯
৮ 

82
0৬
 

2
2
8
৬
 

21
8 

14
18
 

৬
৪
 

[
1
 

০০.
 

15
১৪
 

81
9 

52
89
 

৮৪
2৮

) 
1২
৪ 

। 82
11
5 

2:
81

 
৮৯
5১
 

1৯
 

21
2 

৯
 

22
৫0
 

8£
2 

1
1
 

৯১
18
2)
8]
 

৮2
৩২
৯ 

|
 

- 
|
)
 

82
2)
 

৪ 
9৮
 

|
 

- 

। (১
91

43
 

1 8
5
১
৮
,
 

1
 

88
) 

15
81
58
 

১:
0৫
 

14
৯ 

১
৮
)
 

৪
 

৮
]
 

12৬ 
৮1১৮) 018 

৯১১৮) 
14৯ 4৬৪ 

৮
2
 

14
45
2 

20
5 

১৯
) 

14
৯ 

2
5
1
৮
০
 

04
৮ 

28
5 

১611-78 



। 21
৯ 

15
8৪
 

৫8
 

(৯
) 

১৫
 

ইত
 

2৮
 

৮1
১৮
) 

5
1
8
5
)
 

১
৯
 

|
 

- 
10
57
1 

৮১
০১
 

11
8 

৮৪
 

1৯
1৬
 

১৫
১ 

১ 
ইট
' 

৪:
৯২
) 

21
 

1৬
 

১৮
 

88
2১
৫ 

ছু
 

12
81
৮ 

| 
58
৫ 

2$
13
15
21
8 

1৬
৬ 

১ 
(1
71
81
 

হ
ট
 

| 4
৯
 

2
৬
1
1
৬
:
 

|
 

-3
07
8 

1
3
1
2
 

৯
 

১ 
ম
ঠ
 

|
 

2
5
 

টড
 

৮
)
 

৯
)
 

। &1
8 

| 
৬ 

|
 

41
5 

৮১
 

৬ 
82
৫4
 

|
 

40
2১
0 

12
5 

০৮
৯ 

|
 

(594
6 

০ 
এখ
াছ
াত
ত 

)
 

8
৬
 

৮
 

85
28
8 

21
৮ 

|
 

১৮
 

85
78
8 

2১
0 

|
 

2:
82
 

5
 

ই
 

|
 

১৮
 

14
52
9 

/১
১)
৪]
 

1
2
৬
 

৯1
) 

১৬
 

1৮৮ 
518৯১ 

১
৬
 

8০ 
১2৮০) 

১৯৮ 2
৯
 

| ৪1
৯1
55
)7
51
18
15
1)
 

১১
5)

 
৪1
৯১
১ 

2৪
৪ 

| 53
91

২ 
81
৮৯
 

৮
৮
 

১৮
 

১০
৪ 

1
 

৪1
৬ 

ছ]
ই 

8৮
 

১৮
০,

 
80
 

৮
৬
 

15
18

2 
ছু
) 

৪৮
৮ 

1৬
৬ 

51
৯৮

1 
18

81
4 

2
1
৯
 

1
1
4
 

৪
 

1৬
 

52
8 

৮1
৮1

41
৮1

51
8)

 
৮1

২১
7 

81
৫০
৫1
51
81
8 

'&
ছ০
 

88
) 

ই
 

| 
৮৮
7৮
2)
 

১৯
 

20
8 

1
1
)
 

&
 

2
 

|
 

5৯
 

65
38

 
২
5
২
০
 

৮1
৬)
 

(৩
:1

৫,
 

৯
৯
)
1
%
 

111
25 

ছি
 

2
৬
 

81
৩১
১ 

৫1
5 

52
৩ 

১2
৮ 

|
 

28
৯ 

1১
12

 
১
1
6
1
৯
 

| 
&৪
 

১1
৯)
 

৪৮
৮১
 

22
৯ 

৮
৫
 

2১
1৯

৮1
 

&
 

ঠ5
 

11
81
88
55
14
2 

। 1
৮
1
8
৯
 

8
১
৯
 

12180 
১
8
2
 

(1
59

ন 
7
০
5
০
9
)
 

১
1
৪
5
 

81
31
৩,
 

। ৪৯ 
1৩১ 

1
৯
৮
1
৮
 
৯
 

1 &ই 
৯1৮১ 

৪৮৬ 
22৮ 

21552 
৪
 

ই
 

81
১৪

৪ 
04
8 

। 12
1৮
৮1
12
21
44
2.
 

£
 

৯
)
,
 

14
51
52
3 

3
0
 

(
4
9
7
1
7
9
0
0
5
0
0
 

29
9]
7)
 

1
2
8
1
/
5
/
5
 

2
 





রঃ 
&গমোতে 2০ ৮1৬ | 

118 
৪৪ 

ই 

188 

3৯ 

। 8 

8181৬ 

8118 

1৯1 

(11৪ 

| 
18 

2818 

212৮৯ 

| 
28 

হ8 

188 

১ 

(9০5৪ 

৯৯৮০1)৬) 

ঠ1128 

| 
815158 

৬9চজ 

| 
514 

2 
188 

মহ 

| 
৮১০৪৪ 

১৯৮ 

৬০৮ 

|| 
80125 

91522] 

| 
০ 

এ 

১১৮ 

&ঞটোতে 

1 
8৪ 

140816১1111) 

৯৪ 
০৪০২৪ 

118 

৯৯) 

18 

0৬113850695 

১০০ 

৪51০) 

7০ 
5০1)9৮ 

) 

5 

2০ 

888৬ 

11 

৪৯৯ 

হত 

0205 

| 
আত 

29 

হছে 

এ 

| 

০ 

১৬ 
85 

5 

1৬৬ 

29০ 

৪8৬ 

11৬ 

4115 

1 
৪ 

1৮৮ 

৪1৯৮৮ 

22812 

(1 
8 
2৪ 

11518 

| 
*ডি/৬ 

৯৬ 

৪৪2১ 

। 8৮ 
| 121৬ 

15 

118৮ 

১৯ 
1085 

। হই 
৪81৯ 

8১ 

8 

১1৪০ 

| 
884 

১০ 

2০ 

11 

281৯ 

৬5150) 

| 
৬৮ 
1805288 

৪ 

8১৯৬ 

1 

5৯ 

| 
42801) 

1 ৬৬ 

| 
৬৫ 

১২6 

5 

5১0 

1 
2৮৪ 

৯৮ 

৩০ 

০8৮] 

১ 

(41৭5 

১
 

|
 

*
 

1
 

৮1 
৮
 

৮১
1 

৮
1
 



পারবারের জন্য তন্তু 'নিবচিন ৫১ 

2. পোশাক প্রন্তযাতি সংক্কান্ত দাস্সিত্ব 
(1791956100106 15910010510711069 10 ০1091101170 ৪, [81011 ) 

একটি পাঁরবারের পোশাক পারিকষ্পনা সংরান্ত দায়িত্ব একটি মস্ত বড় দায়িত্ব। অন্ন 
এবং বস্ত্র এই দুইটি জিনিস যদিও আমাদের জীবনে অপাঁরহার্য তথাপি উহাদের 
সামাজিক মূল্য সমান নয়, খাদ্য আমাদের সম্পূণ" ব্যন্তিগত ব্যাপার । এক ব্যন্তি ঘরে 
বসিয়া কি খাইল তাহা কেহ দেখে না কিন্তু গহের বাহয়ে পদার্পণ করিবামান্র সকলের 
দৃষ্টি আসিয়া পোশাকের উপর পড়ে। পোশাক 'নিবচিনে ব্যন্তগত রুচি যাও 
প্রাধান্যলাভ করে তথাপি অন্যেক্ন মনের প্রতিক্রিয়া একটি গূর্যত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। 
উপয্ন্ত পোশাক ব্যন্তির ব্যন্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। আশেপাশের লোকেদের 
প্রতিক্রিয়া যাঁদ পরিধেয় পোশাকের অনুকূল হয় তবে পাঁরধানকারীর মনে একটা সন্তোষ 
স্ষ্টি করে ও আত্মবিশ্বাস জাগায় । গৃহের সকলের জন্য পথযণ্ঠি ও উপযযস্ত পোশাকের 
ব্যবস্থা করাতে ষথেন্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দরকার । 

গৃহ পারচালিকার পোশাক পাঁরকষ্পনার দায়িত্ব সম্বন্ধে নিয়ে আলোচনা করা 
হইল। তাহার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হইল £ 

(১) বাড়ীর ছোট ও অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের মনে পোশাক সম্বন্ধে উপয্ন্ত দূষ্টিভঙ্গী 
গাঁড়য়া তোলা । পোশাকের মান সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃস্টি করা অর্থাৎ কখন কিরূপ 
পোশাক মানানসই, বিভিন্ন তন্তুর গুণাগুণ কি ? বাহঃল্য বর্জন কাঁরয়া চলা অথচ 
প্রয়োজনমত পোশাক রাখা ইত্যার্দ। 

(২) পরিবারের পোশাকের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা । 
(৩) পরিবারের সামর্থ; অনুসারে পোশাকের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা । 

(৪) নিরধারিত অর্থের মধ্যে পরিচ্ছদ পারকষ্পনা করা অর্থাৎ কতটা পোশাক দাঁজকে 
দিব, কতগুলি তৈরী পোশাক (1758510920৩ ) ক্লয় করা হইবে এবং বাড়িতে কতটা 
সেলাই করা সম্ভব স্থির করা । 

(&) জ্ুলভে ভাল পোশাক ক্রয়ের জন্য বাজার নিবচিন করা । 

(৬) পোশাকের উপাদান পছন্দ করা ও ক্রয় করা । 

(৭) অনুষ্ঠান অনুযায়ী শিশুদের পোশাক নিবচিনের শিক্ষা দেওয়া । 

(৬) পোশাকের উপযুক্ত যত্ব লওয়া এবং সংরক্ষণ করা এবং সে সম্বন্ধে শিশুদের 
শিক্ষা দেওয়া । 

(৯) নির্দিষ্ট বরাদ্দের মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের পোশাক পরিকল্পনা ও ক্রয়ের 
উপযদন্ত শিক্ষা দেওয়া । . 

(১০) বাড়তে যদি সেলাইএর কিছ ব্যবস্থা করা হয় তবে.উপয্য্ত গ্ছান নিবচিন করা । 

(১১) সেলাইএর উপয্যস্ত য্ব্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করা । 

(১২) উহাদের যত্ত ও সংরক্ষণ করা । 
পারচ্ছদ পরিকষ্পনার সময় গহ-্পরিচালনার সম্ত উপকরণ অর্থাৎ সময়, শন্তি, 

অর্থ, গৃহের লোকেদের দ্ষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাইতে হয় । 



৫২ গৃহ-পারচালনা ও গহশহশ্রুষা 

সময় ৪ বাজারে ঘ্যারয়া ঘুরিয়া কেনাকাটা করা; দার্জর কাছে যাওয়া অথবা ঘরে 
সেলাই করা এসবের জন্য থেন্ট সময় দরকার । 

শান্ত ঃ পোশাক কাচা, ইস্ব্ি করার জন্য যথেষ্ট তাপ ও শন্তি খরচ হয় । 

অর্থঃ সকল খতু এবং সকল রকম সামাঁজক প্রয়োজনের উপযোগী পোশাকের 
জন্য যথেন্ট অর্থ প্রয়োজন । 

দৃষ্টিভাঁঙ্গ $ অর্থ থাঁকিলেই উপয্্ত পোশাক ক্রয় করা যায় না। সমকালন 
ফ্যাসানের সঙ্গে স্কুরুচি বজায় রাখিয়া পোশাক নিবচিনে উপযস্ত ঘ্স্টিভাঙ্গর দরকার । 

জ্ঞান £ পরিবারের কাহার কেমন রুচি, কাহার কতটা পোশাক প্রয়োজন এ জ্ঞানই 
যথেস্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে তন্তু সম্বন্ধে জ্ঞান, কেনাকাটার জ্ঞান, কোন: বাজারে ভাল জিনিস 
পাওয়া যায়, বছরের কোন সময়ে বস্মার্দির উপরে বিশেষ ছাড় পাওয়া যায় এইসব জ্কান 
পোশাক পরিকপ্পনায় অপাঁরহার্য ৷ 

যিনি পোশাক পারিকপ্পনার দ্বায়িত্ব লইবেন তাঁহার 'নজের যে উপরোন্ত সমস্ত . 
যোগ্যতা ও সময় থাকিবে তাহা নয় তবে তিনি গৃহের সকলের সামর্থয, যোগ্যতা ও সময় 
বিচার করিয়া কাজ বণ্টন করিয়া দিবেন । এই বন্টনের কাজও পোশাক পাঁরকপ্পনার 
অন্তর্গত । 

7, বস্ত্রাদ ধোওয়া এবং পান্িষ্কার করার 'বাঁভন্ন পদ্ধাত 
শুদ্ক ধোলাই ও কাপড়ের দাগ তোলা 

(111616101, 706011005 01 85101062100 0162)1106 01 ০100171179 11701014105 

01% ০01621100 21)0 1610)09৬21 01 5191109) 

ব্রা ধোওয়া ও পরি্কার করার পদ্ধাঁত সম্বন্ধে একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিশদ 
আলোচনা করা হইয়াছে । এখানে শনধু শুুদ্ক ধোলাইএর কথা বলা হইল । 

শুক ধোলাই (1015 ০1৩810108) 

তোমরা জান যে, কোন কোন বস্ত্র ধুইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। জজে্টি, 
ক্েপডি-পীন, বিভিন্ন প্রকার রেশম ও পশমের বম্বা্দ জলে ধূইবার সময় এই। অঙ্গাবধা 
প্রায়ই হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল বস্তা ধূইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
না করিলে উহাদের আকৃতি বদলাইয়া যাইবে । আবার রাঁঙন এবং ছাপার কাপড়ের রঙ 
অনেক সময় সাবান-জলে নন্ট হইয়া ধায়। সুতরাং এই জাতায় বন্্রাদির স্বাভাবিক 
অবন্থা বজায় রাখিয়া পরিষ্কার করিতে হইলে শুষ্ক ধোলাই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী । 
এইপদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে 

[88 (১) 'বস্মাদি কুশ্চকাইয়া বা সঙ্ক্চিত হইয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং 

৩৮২) রাঁঙন ও ছাপা কাপড়ের রঙ: চটিয়া বা নষ্ট হইয়া যায় না। 

সাধারণত রেশম ও পশমের বস্তার্ি ভেলভেট ও অন্যান্য রঙিন এবং ছাপা বস্ত্দিই 
শুদ্ক ধোলাইয়ের বিশেষ উপযোগা । 



পরিবারের জন্য তন্তু নিবচিন &৩ 

সকল তরল পদার্থই শুদ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহার করা যায় না। কোন কোন তরলে 
কাপড়ে খারাপ গন্ধ হয়। আবার কোন কোন তরল আঁতিশয় উদ্ধায়ণ এবং মত্ত অবস্থায় 
রাখলে উঁড়ুয়া যায় । এই ধরনের তরলে ধোলাই করিলে বেশী খরচ হয় । আবার 
তরল যদি খুব কম উদ্ধায়ী হয় তাহা হইলে কাপড় শুকাইতে অনেক অসৃবিধা হয় । 
সুতরাধমাঝামাঝি উদ্ধায়ী (40094078151 ৮০1801০) তরল শুত্ক ধোলাইয়ের পক্ষে 
রি পষোগী? আবার কোন কোন তরলদ্রব্য বাম্পীভুত করিলে পান্রের নীচে 
তলানি পড়িয়া থাকে । এই শ্রেণীর তরলে কাপড়ে দাগ লাগিবার সম্ভাবনা থাকে ॥ 
শুক ধোলাইয়ে ব্যবহাত আবর্শ তরলের নিম্লি'খত কয়েকটি গণ থাকিবে £ 

...৯) ইহাতে কাপড় সঙ্কৃচিত হইবে না বা রঙিন কাপড়ের রও নন্ট হইবে না। 

০২) কাপড় হইতে দ্রুত ময়লা দ্ববীভুত কাঁরবে। 
, (৩) বাম্পীভুত কারলে নীচে কোন তলানা পাড়িয়া থাকিবে না। 

(8) মাঝারি রকমের উদ্বায়শ হইবে। 

,.(&] ব্যবহারে কাপড়ে কোন গন্ধ হইবে না । 

.&) অদাহ্া বা সামান্য দাহ্য হইবে । 
(৭) বিষান্ত হইবে না। 

(৬) সহজলভ্য এবং সপ্তা হইবে। 
অনেক সময় কোন একটি তরল অপেক্ষা একাধিক তনল একত্রে মিশাইয়া ব্যবহার 

করিলে ভাল ধোলাই হয় । কারন টেট্রাক্লোরাইড এবং বেনাঁজন একন্রে ব্যবহার কাঁরলে 
যে কোন একটি তরল অপেক্ষা ভাল ধোলাই হইবে । বেনাঞ্জন, পেদ্রল ইতাপির সহিত 
আজকাল বেন!জন সাবানও (13977201709 59279 ) ব্যবহার করা হয়। ইহাতে ময়লা 

বস্তাদি তাড়াতাড়ি পরিচ্কার হয় । 'বাভন্ন প্রকারের বেনাঞ্জন সাবান বাজারে কিনিতে 
পাওয়া ষায়। ইহাদেয় মধো স্যাপোনিন (9%1১0711৩), লিকুইড সোপ (15714 ৪০4০) 

এবং ওয়ারলিন (৬/০12117) বিদেশে প্রস্তুত কয়েকটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান । 

পাঁরত্কারক দুব্যাদ ঃ বে সকল তরল শুদ্ক ধোলাইয়ে ব্যবন্থত হইয়া থাকে 
তাহাদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভন্ত করা যাইতে পারে। 

(১) দাহ্য, যথা- পেল, বেনাজিন ইত্যাদি, 
এবং 

(২) অদাহা, যথা--কার্বন টেব্রাক্লোরাইড, 'দ্রাইক্লোরৌইথিলিন ইত্যার্দি। নিষ়্ে 
শৃজ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত কয়েকটি তরলের উল্লেখ করা হইল £ 

পেট্রীলয়াম ইথার (০০1০৪ ০0০1) 8 ইহা অতিশয় উদ্বায়ী তরল। মুন্ত 
অবস্থায় বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হর । ইহা একটি সহজ 
দাহা তরল । সুতরাং ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় । 

টারপেনট।ইন (1511১91017৩) £ ইহা মরলা দূর করিব'র পঃক বিশেব উপবোগণী । 
শকম্তু এই তরল ব্যবহারে কাপড়ে একটি বিশ্রী গন্ধের সৃষ্টি হয় । ইহা একটি দাহ্য 
তরল । এই সকল কারণে শুদ্ক ধোলাইয়ে টারপেনটাইন ব্যবহার করা উচিত নয় । 



&৪ গহ-পারচালনা ও গৃহশ-শ্রুষা 

কার্বন চেদ্রাক্রোরাইড (0819010 0908০110116) £$ ইহা একটি অদাহা তরল 

পদার্থ । সুতরাং কোন বিপদের আশঙ্কা নাই । রঙিন কাপড়ের রংও ইহাতে নম্ট 
হয় না বা কাপড়ে কোন খারাপ গন্ধের সৃন্টি হয় না। সুতরাং ইহা একট আদর্শ 
পরিম্কারক দ্রব্য । কিন্তু এই তরল অপেক্ষাকত ব্যয়সাপেক্ষ । 

বেনজল (9617201) £$ পাঁরম্কারক দ্রব্যাদির মধ্যে ইহাই সবোকৃন্ট। ইহা খুব 
বেশশ উদ্বায়ণ নয়, অথচ বস্বাঁদি হইতে স্হজেই বাম্পণীভূত হয় এবং কাপড়ে কোন খারাপ 
গন্ধের স.স্টি করে না। এই তরল ব্যবহারে রঙিন কাপড়ের রঙ সম্পূর্ণ অবিকৃত 
থাকে। 

বেনাঁজন (73০1)2906) £ ইহাও একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পরি্কারক দ্ুব্য এবং শক 
ধোলাইয়ে €চুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা একটি দাহ্য তরল এবং ধোলাইয়ের 
গময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় । 

পেছুল (০1:01) £ শুদ্ক ধোলাইয়ে এই তরলাটিই সর্বাপেক্ষা আঁধক ব্যবহৃত হইয়া . 
থাকে। অন্যান্য তরল পদার্থের তুলনায় ইহা অনেক চ্গ্তা। ইহাও একটি দাহ্য তরল। 
সুতরাং ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। সাধারণ ধোলাইয়ের পক্ষে এই 
তরলটি বিশেষ উপযোগণ । 

ইহা ছাড়া আধুনিক যুগে ভ্রাইক্লোরোহীথাঁলন (1101710109071675 ) এবং 

পারক্লোরোইঘিলিন ( 7৯6:০17101000,167৩ ) এই দুইটি তরলও প্রচুর পরিমাণে শৃজ্ক 

ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহাদের সুবিধা এই যে ইহারা আগুনের সংস্পর্শে 
জিয়া উঠে না এবং অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী, ফলে কাছাকাছি আগুন থাকিলেও ভয়ের 
কোন কারণ থাকে না এবং কম উদ্বায়ী বলিয়া খরচও অপেক্ষাকৃত কম পড়ে । 

মৌত প্রণালী £ প্রথমে কাপড় হইতে আলগা ধুলা বা ময়লা ঝা়িয়া বা ব্রাশ 
করিয়া যথাসম্ভব দূর কর। কাপড়ে জল বা জলীয় বাম্প থাকিলে পারি্কারক তরলের 
সাহায্যে ময়লা দ্রবীভূত করিতে অসুবিধা হয় । সুতরাং কাপড় ভিজা থাকলে ভাল 
কাঁরয়া শকাইয়া লইতে হইবে । পরিজ্কারক তরলটিও একেবারে জলশদন্য হওয়া 
প্রয়োজন। অনেক সময় এ তরলে জল থাকিবার জন্যই কাপড় ভাল পরিষ্কার হয় না। 
একখস্ড শুকনো তুলা তরলে ভিজাইয়া রাখিলে উহা তরল হইতে জল শোষণ করিয়া 
লইবে। এইরপে জলশন্য তরল প্রস্তুত করা যাইতে পারে । 'তিন-চারিটি তরলের 
পান্র পর পর সাজাইয়া লও । প্রথম পান্রে একটু বেনজিন সাবান গ্লিয়া লইলে ভাল 
হয় ( প্রতি ৪০ গ্যালনে ৯ পাউন্ড সাবান )। প্রথমে কাপড়খানি এই সাবান-গোলা তরলে 
ভাল করিয়া রগড়াইয়া ময়লা দূর কর। যখন আ'ধকাংশ ময়লা দ্রবীভূত হইবে, তখন 
কাপড়খানি হাতে চা'পিয়া যথাসম্ভব তরল বাহির করিয়া দাও। এইবার দ্বিতীয় পান্লে 
কাপড়খনি ডুবাইয়া অবশিষ্ট ময়লা দূর কর$ ময়লা দূর হইলে কাপড়খানি পর পর 
তৃতীয় এবং চতুর্থ পাত্রে রক্ষিত তরলে ভাল করিয়া ধুইয়া লও । ধুইবার পর ভাল 
করিয়া একটি খোলা ঘরে বা ছায়ায় শুকাইতে দাও । শন্কাইবার সময় মাঝে মাঝে 
টানিয়া টহা পৃবকিতিতে আনিয়া শুকাইবে। তাহা হইলে কুশ্চকাইয়া আকৃতি নষ্ট 
হইবে না। বস্নাদি শুকাইবার পর ভাল করিয়া ভাঁজ করিয়া একটি ভিজা কাপড় 
মাঝখানে রাখিয়া ইস্ত্রি করিবে । খুব গরম ইস্তি ব্যবহার করিবে না। কোন কোন 
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রেশম পশমের কাপড় ভাঁজ করিয়া চাপিয়া লইলেই হয়, ইস্তি কারবার প্রয়োজন 
হয় না। 

শুদ্ক ধোলাইয়ের সময় নিম্নীলাখত সাবধানতা অবলম্বন কারবে 

(১) যে ঘরে কাপড় ধূইবে তাহাতে যেন ভালভাবে বাতাস চলাচল করে। 
(২) ঘরে বা কাছাকাছি যেন কোন খোলা আগুন না থাকে । 
(৩) কাপড়খানি একটি পান্র হইতে অন্য পাত্রে লইবার সময় তরল পদার্থ যেন 

মেঝেতে না পড়ে । 

কাপড় হইতে ছাগ উঠাইবার পদ্ধতি 
( 13077105291 01 ০681119 ) 

দাগ কাহাকে বলে? অপরিচ্কার জামা-কাপড় সাবান, সোডা ইত্যার্দ সাধারণ 
পাঁর্কারক দ্বব্যা্দির সাহায্যে ধুইলেই উহাদের ময়লা দূর হইয়া যায়। 1ঁকল্তু কখনও 
কখনও জামাকাপড়ে কোন কোন দ্রব্যা্দির সাহায্যে এমন একটি বিশেষ ধরনের রঙের 
বা চিহ্ছের স.প্টি হয় যে স্বাভাবিক উপায়ে ধুইবার সময় উহা সহজে মিলাইয়া যায় না। 
উহা অপসা'রত করতে এক বিশেষ পদ্ধাঁতর প্রয়োজন হয় । জামা-কাপড়ের এই প্রকার 
রং বা চিহ্নকেই দাগ (50৪10) বলে। উপযযুন্ত সময়ে এবং যথাষথ পদ্ধাতিতে চেষ্টা 
না করিলে এ দ্বাগ উঠানো অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। মনে রাখিবে পুরানো 
দাগ অপেক্ষা নতুন দাগ উঠানো অনেক সহজ। তাছাড়া দ্রাগ অনেক দিন কাপড়ে 
থাকিলে কাপড়খানি নষ্ট হইয়া যাইবারও আশঙ্কা থাকে । সুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে 
সঙ্গে উহা উঠাইবার চেষ্টা করিতে হয় । 

দাগ উঠাইবার জন্য যে সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয় তাহা 'মোটামুটি দুইটি ভাগে 
ভাগ করা যাইতে পারে ৪ 

(১) উগ্র অপসারক দুব্যার্, যথা--হাইড্রোক্োরক আযসিড, অক্মালিক 
আযাসিডের গাঢ় দ্ুবণ, কাপড় কাচা সোডা, জাভেলপ-ওয়াটার, ক্লোরিন ইত্যাদ । ইহারা 
অনেবক্ষণ কাপড়ের সংস্পরশশ থাকিলে কোন কোন তন্তুর ক্ষতি কাঁিতে পারে। সুতরাং 
সাবধানত্তার সহিত এই সকল দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হয় । 

মৃদু; অপপানক দ্রব্যাদি, যথা;-_অক্সালিক আযিডের লঘু দ্রবণ, ভিনিগার বা 
আযাসোটক আসিড, বোকং সোডা, আমোনিয়া, বোরাক্। হাইড্রোজেন পারক্সাইড 
ইত্যাদি । | 

এই স্কল দ্রব্যাদি সাধারণত কাপড়ের কোন ক্মতি করে না। এই জন্য মিহি এবং 
দ্বামণ কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই জাতীয় দুব্যাদি নিভ'য়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে । 

কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য প্রথমেই উগ্র অপসারক ব্যবহার না করিয়া মৃদু 
অপসারক দ্রব্যাদি হইতেই আরম্ভ করা উচিত। ক্লোরন এবং হাইড্রোজেন পারক্মাইড, 
উভয্নই কাপড়ের দাগ উঠাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কিন্তু ক্লোরিন উগ্র বলিয়া 
প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্বারাই দাগ উঠাইবার চেস্টা করা কর্তব্য । ইহাতে দাগ 
না উঠিলে তখন ক্লোরিন ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
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আবার 'বাভন্ন প্রকারের দাগ উঠাইবার পদ্ধাতও বিভিন্ন । যে প্রণালীতে রক্তের 
দাগ উঠানো হয় তাহা লোহার দ্বাগ উঠাইবার উপযোগী নয় । সুতরাং 'কি ভাবে দাগ 
লাগিয়াছে জানিতে পাঁরিলে দাগ আঁত সহজেই দুর করা যায় । তাহা না হইলে একের 
পর এক বিভিন্ন ঘুব্যাঁদ প্রয়োগ কাঁরতে হইবে যতক্ষণ না এঁ দাগ উঠিয়া যায়। ইহাতে 
কাপড়ের তন্তু নম্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । 

অপসারক দ্রব্যগলি বিভিন্ন গ্রকার তন্তুর উপর বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া কাঁরয়া থাকে । 
কোন কোন অপসারক সৃতি এবং লিনেনের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু উহারা হয়তো 
রেশম এবং পশমের বস্তাদি একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং দাগ উঠাইবার 
পূবে কাপড়খানি সৃতি, রেশম, পশম প্রভৃতি কি প্রকার তন্তু দ্বারা প্রস্তুত তাহা সাঁঠক- 
ভাবে জানিতে হইবে। 

সৃতি বা লিনেনের উপর সাধারণতঃ মু ক্ষারের (যথা, সোঁড-বাই-কার্ব বা খাইবার 
সোডা, আমোনিয়া, বোরাক্স ইত্যার্দ) কোন প্রকার খারাপ ক্রিয়া হয় না। এমন কি 
কাপড় কাচা সোডা, সাবান ইত্যা্দিও অনায়াসেই ব্যবহার করা চলে। আ্যাসিড 'কিট্তু 
এই জাতীয় কাপড়ের বিশেষ আনস্ট করিয়া থাকে । আ্যাসিডের গার দ্রবণ কোন ক্রমেই 
এই কাপড়ে ব্যবহার করা চলে না। এমন কি অক্সালিক বা হাইড্রোক্লোরিক আযসিডের 
লঘু দ্রবণ ব্যবহার করিলেও কাপড়খানি তখনই প্রচুর জলে ধূইয়া সমন্ত আ'সিড দর 
করিতে হয় । একবার এ আ্যাসিড কাপড়ে শুকাইলে কাপড়খাঁন নরম হইয়া এ স্থান 
ফাঁসিয়া যাইবে । র্রিচিং পাউডার এবং ক্লোরিন খুব সাবধানতার সাঁহত এই জাতীয় 
কাপড়ে ব্যবহার কর; যাইতে পারে। 

পশম এবং রেশমের বস্তাদ ক্ষারীয় অপসারক দ্রব্যাদিতে নষ্ট হইয়া যায়। এমন 
কি মৃদু ক্ষারীয় দ্বব্য/দিও (যথা, আমোনিয়া, বোরাক্স ইত্যাদি ) সতক'তার সহিত 
ব্যবহার করিতে হয় । গাঢ় আযস্ড ইহার্দের তেমন ক্ষতি করিতে পারে না এবং 
আযসিডের লঘতব দ্রবণ নিভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে । ফুটন্ত এবং অত্যধিক গরম 
জলে এই জাতণয় বস্ত্রাদি ঈষৎ হরিদ্রাভ হইয়া খাইবার সম্ভাবনা থাকে । ইহা ছাড়া 
পশমের আঁশগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কাপড় ন্ট হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং গরম বা 
ফুটন্ত জল ব্যবহার না কাঁরয়া ঈষুষণ জলই ব্যবহার করা কর্তব্য । 

রেয়ন বা আর্টিফাসয়াল নিক হইতে দাগ উঠাইবার জন্য গাঢ় আনিস বা ক্ষর 
ব্যবহার করা উচিত নয় । মৃদু আসিড এবং ক্ষার িভ'য়ে উহাদের উপর ব্যবহার করা 
চলে । জলের সংস্পর্শে রেয়নের তন্তুগুলি সাধারণতঃ দুর্বল হইয়া পড়ে । এই জন্য 
এই শ্রেণীর কাপড়ের দ্রাগ উঠাইতে জল ব্যবহার না করাই ভাল । বোরাক্স এবং হাই- 
ড্রোজেন পারক্সাইড 'নিভ'য়ে ব্যবহার করা চলে । এমন কি ক্লোরিন এবং ব্রিডিং পাউডারের 
লঘু দ্ুবণও সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। আ্যাসিটেট রেয়ন অন্যান্য 
রেয়ন হইতে একটু স্বতন্ত্র । ইহা আাসিটোনে দুবীভুত হইয়া যায় এবং গরম ইস্ব্ি 
ব্যবহারে গিয়া যায় । জুতরাং এই জাতীয় অপসারক দ্রব্যাদি প্রয়োগ কারবার পূবে' 
কাপড়খানি আসিটেট রেয়ন প্রস্তুত কি না তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন 

নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি সিনথেটিক তন্তু আঁসিড এবং ক্ষারে নষ্ট হয় না। 
সুতরাং এই প্রকার অপসারক দ্রব্যাদি প্রয়োগে কোন বাধা নাই । জলীয় বাষ্প এই জাতী 
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তচ্তুতে খুব কম শোষিত হয়। এই জন্য চা, কাঁফ বা ফলের রস ইত্যাদি লাগিলে উহা 
তন্তুর মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময় জলে দুই একবার ধৃইয়া 
ফেলিলেই এ দাগ উঠ্িয়া যায় । [ভানয়নের স্ব আ্যসিটেট রেয়নের মত আযসিটোনে 
দ্রবীভূত হইয়া যায় । এই জন্য এই প্রকার অপসারক দ্বুবা ভিনিয়ন বস্ব্ের দাশ উঠাইতে 
ব্যবহার করা যায় না। নাইলনের কাপড়ে অস্প গরম ইস্ন্ি ব্যবহার করা যায়। 

রাঁঙন বন্নার্দির দাগ উঠাইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন কাঁরতে হয়, কারণ, 
অনেক সময় ₹ঙিন বস্বের রং চটিয়া যায় । আযাসিডে ব্বং নষ্ট হইয়া গেলে অনেক ক্ষেত্রেই 
এ রং আমোনিয়ার লঘ: দ্রবণের সাহায্যে ফিরাইয়া আনা যায়। ক্লোরিন বাবহারে রং 
নস্ট হইলে উহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না। 

বদ্দ্রাদি হইতে দাগ উঠাইবার সময় 1নম্নালাথত কয়েকটি কথা মনে রাখিতে 
হইবে 

(১) কাপড়খান কোন: শ্রেণীর তন্তু দ্বারা নির্সিত তাহা জানা কর্তব্য ; কারণ, 
অপসারক দ্রবাদি বিভিন্ন প্রকার তন্তুর উপর 'বিভিল্লভাবে ক্রিয়া করে। 

(২) কি জাতীয় দাগ তাহাও জানা প্রয়োজন । ভুল অপসারক প্রব্য ব্যবহারে 
অনেক সময় দাগ না উঠিয়া একেবারে স্থায়িভাবে বসিয়া যায় । 

(৩) দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা উঠাইতে হয়। পুরানো দাগ উঠানো 
অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য । 

(৪) কোনও অজানা দাগে কখনও গরম জল ব্যবহার করিবে না। গরম জলে 
কোন কোন দাগ স্থায়িভাবে বাঁসয়া বায় । 

(৫) কোনও রাঁঙন কাপড়ের দাগ উঠাইবার পূর্বে অপসারক দ্ুব্যটি এ রং নষ্ট 
কাঁরয়া ফেলে কিনা তাহা দেখা কর্তবা । কাপড়ের এক প্রান্তে সামান্য এক অপসারক 
দ্রব্য লাগাইয়া এই পরীক্ষা করিতে হয় । 

(৬) প্রথমে মৃদু অপসারক দ্রব্য ব্যবহার কারবে। দাগ না উঠিলে তবেই উগ্র 
অপসারক দ্রব্যের সাহায্য লইবে। 

(৭) দাগ উঠিয়া গেলে কাপড় হইতে অপসারক দ্রব্যাদদ সম্পৃণণরূপে ধুইয়া 
পরিস্কার করিবে । 

(৮) অপসারক দ্রব্য যদ আসিড হয় তবে দাগ উঠাইবার পর কোন লঘু ক্ষার 
দ্বারা প্রশমিত করিবে । অনুরূপভাবে কোন ক্ষারযুন্ত অপসারক দ্রব্য লঘ: অসি 
দ্বারা প্রশমিত করিতে হয় । 

(৯) দাগ উঠাইবার পর তাড়াতাঁড় কাপড়খান শহকাইয়া লইবে। 

দাগের শ্রেণীবিভাগ 
(0185515991091) 04 9191105 ) 

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দাগের শ্রেণীবিভাগ করা বিশেষ কম্টসাধ্য । কোন কোন দাগ, 
যথা-_-ঘি, মাখন ইত্যাদি, যেমন চার্ব জাতীয় দাগের শ্রেণীতুন্ত, তেখানি উহারা প্রাণিজগৎ 
হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদের প্রাণিজ দাগ-শ্রেণীভুন্তও করা বাইতে পারে । মোমের 



৫৮ ূ গৃহ-পারচালন ও গৃহশন্শ্রষা 

(791801) ৪) কথাই ধরা যাউক। ইহা পেট্রীলয়াম হইতে উৎপন্ন এবং 
বৈজ্ঞানিক মতে চাঁব জাতশয় পদার্থ নছে। ইহা প্রাণিজও নয় এবং উদ্ভিজ্জও নয় ; 
প্রকৃত পক্ষে ইহা খনিজ এবং এই শ্রেণণর দাগকে খনিজ দাগ বলাই যুক্তিসঙ্গত । কিন্তু 
'ঘি, মাখন ইত্যাদি চাবজাতনয় দাগ্গ যেভাবে উঠান হয়, ঠিক সেই পম্ধাতিতে ইহাও দূর 
করা যায় বলিয়া মোমের দাগকে চাঁব জাতীয় দাগ বলা হয়। আবার “আয়োডিন'-এর 
দ্ধাগকে অনেকে ধাতব দাগ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞানিগণ ইহাকে অধাতু 
(1001:-0862] ) বলিয়া গণ্য করেন। সুতরাং আয়োডিন জাতীয় দাগ অধাতব দাগ 
ইহাই বিজ্ঞানসম্মত । 

নিয়ে বািভন্ন প্রকার দাগগুলিকে ভাগ করিবার একটি পদ্ধতি দেখান হইল ঃ 

(১) উদিভঙ্জ দাগ £ ইহারা উীদ্ভদূজগৎ হইতে উৎপন্ন, থা-_ 

(ক) 'বাভন্ন প্রকার পানীয়ের দাগ চা, কোকো, কফি, মদ ইত্যাদি । 

(খ) 'বিভন্ন প্রকার ফলের দাগ- আম, জাম, কঠাল ইত্যা্ি। 
(গ) কোন সবুজ পাতার দাগ-_ঘাসের দাগ, পাতার দাগ ইত্যাদি । 

(২) প্রাণিজ দাগ £ ইহারা প্রাণজগৎ হইতে উৎপন্ন ; যথা- রন্তু, কফ, ডিম, 
ইত্যাদির দাগ ॥ 

(৩) তৈল বা চবি জাতীয় দাগ £ যথা--ঘি, মাখন, মোম, বাভল্ন প্রকার তেল 

ইত্যা্র দাগ। 

(8) র্াসায়ানক পদার্থের দাগ ৪ রাসায়নিক দ্রব্যার্দঘ হইতে এই দাগের সূষ্টি 
হয় ; যথা-_সিলভার নাইট্রেট, আয়োডিন বা িংচার আয়োডিন ইত্যাদির দাগ । 

(৫) নংয়ের দাগ £হ বথা-_লাল, নীল; সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রং, নেল 
পলিশ প্রভৃতির দাগ । 

(৬) বিশেষ ধরনের দাগ £--যথা--লোহা বা মরিচা, কালি, ঘাম ইত্যাদির দাগ । 

খাঁভন্ন প্রকার! পানীয়ের দাগ উঠইবার প্রণালী £ চা, কাঁফ, কোকো ইত্যাঁদ 
পানীয় দ্রবো ট্যানিন (08010) ) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। কাপড়ে এই 
জাতীয় পানীয়ের দাগ সাধারণত ট্যানিন হইতেই উৎপন্ন হয়। প্রারথামক অবস্থায় 
টানিনের দাগ প্রায় দেখা যায় না বলিলেই হয়। কিন্তু ধীরে ধাঁরে উহা বাদামী রং 
ধারণ করে, বিশেষতঃ সাবান জল 'দিয়া এ দাগ উঠাইবার চৈষ্টা করিলে আরও ম্থায়িভাবে 
কাপড়ে বসিয়া ঘায়। গরম ইস্তির সংস্পশেও এই দাগ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে। 

জুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা উঠাইতে হয় । 
প্রথমে দ্াগযুস্ত অংশ'টিকে একটি শহুস্ক কাপড়ের প্যাড-এর উপর টান করিয়া চাঁপিয়া 

ধর। অন্য একটি ন্যাকড়া জলে ভিজাইয়া এইবার ধরে ধারে এ দাগের উপর ঘষিতে 
থাক। দাগের বাহরের দিক হইতে বত্তাকারে ঘষতে ঘধিতে উহার কেন্দ্রের দিকে 
আসিতে হইবে । এইরূপ কয়েকবার ঘধিবার পরও যাঁদ িলাইয়া না যায় তবে ন্যাকড়াটি 
একটি স্মপরিমাণ আলকোহল ও জলের মিশ্রণে 'ভিজাইয়া পুনরায় এরূপে ঘধষিতে থাক । 
কয়েকবার ঘধিবার পর কয়েক ফোটা 'গ্রসারিন এ জায়গায় ঢালিয়া ভাল করিয়া হাত দিয়া 
রগড়াইয়া দাও । আধ ঘণ্টা এই অবন্ছায় রাখিয়া ভাল করিরা জল 'দিয়া ধুইয়া ফেল। 



কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পদ্ধাত ৫৯ 

দাগ সম্পূর্ণ না মিলাইলে ফুটন্ত জল দাগের উপর ঢাঁলিবে। বন্নরটি রেশম বা পশমের 
হইলে ফুটন্ত জল না ঢালিয়া ঈষদুফ জল প্রয়োগ করিবে; অনেক সময় ট্যাননের দাগ 
উঠিয়া গিয়া জায়গাটিতে একটি তৈলান্ত ভাব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে একটি ন্যাকড়ায় 
কার্ঝন টেব্রাক্লোরাইড মাখাইয়া ঘষিয়া দিলে দাগ সম্পূর্ণ 'িলাইয়া যাইবে । এইভাবে 
সত, রেশম, পশম, রাঁওন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতেই দাগ উঠানো যায় । 

দাগ পুরানো হইলে অনেক সময় ব্রিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয় । রেশম ও 
পশমের বস্তে এ দাগযুক্ত চ্ছানে একটি ন্যাকড়া হাইড্রোজেন পারক্সাইড-এ 'ভিজাইয়া 
“কয়েকবার ঘধিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে । ইহাতেও দাগ না উটিলে দাগযু্ত স্থানটি জলে 
ভিজাইয়া বোরাক্স পাউডার উত্তমরূপে মাখাইয়া প্রায় এক ঘস্টা ফেলিয়া রাখ এবং পরে 
জল 'দিয়া ধুইয়া ফেল। 

রাঁঙন বস্ত্রে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বদলে শুধু বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া এক 
ঘম্টা ফেলিয়া রাখ । ইহাতেই দাগ মিলাইয়া যাইবে ॥ দাগ উঠিয়া গেলে জলে ধুইয়া 
শকাইয়া লও । 

স্যাত, 'লিনেন, রেয়ন ইত্যাদি কাপড়ের পুরানো দাগ £ জাভেলী অপসারকের 
(18611 %/261 ) মধ্যে এক মিনিট কাল 'ভিজাইয়া রাখিয়া পরে কাপড়খানি কিছুক্ষণ 
সোডিয়াম থায়োসালফেট বা 'হাইপোর' দ্ুবণে রাখিলেই দ্বার সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে। 
দাগ উঠাইবার পর কাপড়খানি ভাল করিয়া ধূইয়া শুকাইয়া লইবে। 

জাভেলী অপসারক কথনও রেশম, পশঙ্গ বা রাঁঙন কাপড়ে ব্যবহার কারিবে না। 
কারণ, ইহাতে ক্লোরিন থাকে এবং ক্লোরিন এ জাতীয় কাপড় নন্ট করিয়া ফেলে। 

জাভেল' অপসারক প্রস্তুতি £ প্রায় আধ সের ঠান্ডা জলে এক পোয়া কাপড়কাচা 
সোডা গদলয়া উহাতে আধ পোয়া 'রিচিং পাউডার ধারে ধীরে নাড়িয়া মিশাইয়া লও। 
দুবণটিকে একটি পরিত্কার ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া একটি আঁট ছিপিযুন্ত বোতলে ভরিয়া রাখ । 

সোডিয়াম থায়োসালফেট বা হাইপো দ্রবণ প্রস্তুতি--প্রায় এক পো জলে চা চামচের 

দুই চামচ ভিনিগার মাশ্রত কয়া উহাতে অধ চামচ সোডিয়াম থাযোসালফেট বা 
'হাইপো" দ্ববীভুত কাঁরলেই এই দ্রবণ প্রস্তুত হইবে। 

বিভিন্ন প্রকার ফলের দাগ উঠাইবার প্রণালী £ ফলের রসের দাগ টাটকা থাকিতেই 
উঠাইতে হয়। অধিকাংশ ফলের দাগ ফুটন্ত জলেই উঠিয়া যায়। কাপড়খানি স্যাতি 
বা ীলনেনের হইলে একটি গ্ামলার মুখে উহা আঁট কাঁরয়া পাতয়া উপর হইতে 
দাগের উপর ফুটন্ত জল ঢালিতে থাক ; দাগ ধীরে ধারে মলাইয়া যাইবে । পশন বা 

রেশমের বস্দে ফুটন্ত জলের পাঁরবর্তে ঈধদূুষ। জল প্রয়োগ করতে হয় । ফলের দাগ 
উঠাইতে সাবান ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ কোন কোন ফলের দাগ, যথা-_-জাম ফলের 

দাগ সাবান ব্যবহারের ফলে দ্থায়শ দাগে পরিণত হয় । আঙুর, কমলালেবু বা সাইট্রাস 
ফলের (01155 [৮105) দ্বাগ গরম সাবানজল ব্যবহারে অনায়াসেই উঠিয়া যায় । যে সকল 
ফলের দাগ গরম বা ফুটন্ত জলে উঠে না, তাহা ঠাণ্ডা জলে ভাল কারয়া ধুইয়া গ্লিসারিন 
বা 5091339 91181199 ভাল করিয়া মাখাইয়া উত্তমরূপে রগড়াইতে হয় । কয়েক 
ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া কয়েক ফোঁটা ভিনিগার বা অক্সালিক আযসিড মাখাইয়া 
দুই-এক মিনিট পরে ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যায় । সাদা, 



৬০ গহ-পরিচালনা ও গহশত্্রুষা 

রাঁডন, পশম, স্যীত ইত্যাদি যে কোন “প্রকার কাপড় হইতেই এইভাবে ফলের দাগ 
উঠানো যায় । 

দাগ পরানো হইলে 'রিচিং অপসারক ব্যবহার করিতে হয়। পূর্ব বাঁণত উপায়ে 
রেশম এবং পশমের বস্তে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও বোরাক্স ব্যবহার করিয়া এবং রাঁঙন 
বচ্রে শুধু বোরাক্স ব্যবহার করিয়াই দ্বাগ উঠাইতে পারা যায় । | সুতি, লিনেন ও রেয়নের 
কাপড়ে এ একই উপায়ে জাভেলী অপসারক প্রয়োগ কারতে হয় । ফলের দাগ 
উঠাইবার জন্য সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইট-এর দুবণও ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
এক-পোয়া ঈষৎ গরম জলে চা-চামচের দুই-চামচ হাইড্রো সালফাইট গিয়া এই দ্রবণ 
প্রস্তুত করা হয় । অনেক সময় ফলের রসে রাঁঙন কাপড়ের রং চটিয়া মায় । সেইক্ষেত্ে 
এঁ রং চটা অংশটি আমোনিয়ার একটি বোতলের খোলা মুখে ধরিলে 'রং 'ফিরিয়া আসে । 
আযমো'নয়ার পারবর্তে | অংশে খাইবার সোডার একটি লঘু দ্বুবণ লাগাইলেও “এ রং 
[ফিরিয়া আসিবে। 

ঘাস বা সবুজ পতার দাগ উঠাইবার প্রধালী £ যা কাপড়খাঁন সৃতিণবা লিনেনের 
হয় তবে এ দার্গাট সাবান এবং গরন জলে ধূইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে পুরানো 
দাগ সাবান জলে না উঠিলে 'ব্রীচং অপসারক ব্যবহার করিবে । দ্বাগটি'*প্রথমে জাভেলী 
দ্রবণে ও পরে 'হাইপো'র দ্ববণে কিছুক্ষণ 'ভিজাইয়া রাখ । ইহাতেই-*সাত, লিনেন 
এবং রেয়নের কাপড় হইতে দাগ িলাইয়া যাইবে । 

রাঁঙউন কাশড়ের দাগ প্রথমে গরম জল "এবং সন্থোঁটক ডিটারজেন্ট বা লাক 

পাউডারএর সাহায্যে উঠাইতে চেষ্টা করিবে। দাগ না উঠিলে বোরাক্স পাউডার 
মাখাইয়া কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল "দিয়া ধুইয়া ফেল অথবা বোরাঝ্স পাউডার 
একটু গরম জলে গুলিয়া উহাতে কাপড়খানি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ । 

রেশম এবং পশমের কাপড়ে গরম জল ব্যবহার করা চলিংব না। সিনথেটিক 
ডিটারজেণ্ট বা লাক্স পাউডার এবং ঈষদূষণ জলে প্রথমে দ্বাগাট ধূইয়া ফেল। ইহাতে 
দাগ না উঠিলে প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং শেষে বোরাক্স পাউডার 
ব্যবহার করিবে। 

রক্তের দাগ উঠাইবার প্রণালী ৪ দাগযুস্ত কাপড়খানি কয়েকবার ঠাণ্ডা বা ঈষং 
গরম জলে ভাল করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া দাও। কখনও অতাধিক গরম বা ফুটন্ত জল 
ব্যবহার কাঁরবে না। টাটকা দাগ হইলে ইহাতেই উঠিয়া যাইবে । দাগাট পুরানো 
হইলে আমোনিয়ার লঘ;্ দ্ুবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ । প্রায় পাঁচ সের জলে বড় 
চামচের দুই চামচ আযমোনিয়া মিশাইয়া এই লঘু দ্রবণ প্রস্তুত কাঁরিতে হয় ! 
আযমোনিয়ার দ্রবণের পরিবর্তে প্রায় পাঁচ সের জলে দুই কাপ লবণ গুলয়া এ জলেও 
কাপড়খানি ভিজাইতে পার। ইহাতে দ্াগটি আলগা ও নরম হইয়া আসিবে । এখন 
সাবান এবং ঈষৎ গরম জলে কাচিয়া দিলেই দাগ্গট সম্পূর্ণ 'মিলাইগ়া যাইবে । খুব 
পুরানো দাগ উঠাইতে অনেক সময় ব্রিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। একটি 
ন্যাকড়া হাইড্রোজেন পারক্সাইডে 'ভিজাইয়া এঁ দাগের উপর বৃত্তাকারে ঘাষয়া দাও। 
ইহাতেও দ্বাগটি সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহাতে কিছ বোরাক্স প্মউডার মাখাইয়া 

ক্ষণ ফেলিয়া রাখ এবং-পরে জল দিয়া ভাল করিয়া ধূইয়া ফেল। রাঁঙন কাপড়ে 



কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পম্ধাতি ৬১ 

“*পারজ্সাইডের পরিবতে বোরাক্স ব্যবহার করিবে । এইরুপে স্যাঁত, লিনেন, রেশম, 
* পশম, দাদা, রাঁঙন যে কোন কাপড়ের দাগ উঠাইতে পারা যায়। 

কষ্বল ইত্যাদি জলে ধোওয়া ঠিক নয় । উহাতে রন্তের দাগ লাগিলে ্টার্চ এবং 
ঠান্ডা জলের একটি মলম প্রস্তুত করিয়া এ জায়গায় লাগাইতে হয় । মলমটি শ:কাইয়া 
আ'সিলে ধীরে ধীরে একটি ব্রাশ দ্বারা এ মলম পরিষ্কার করিতে হয় । এইভাবে 
কয়েকবার মলম'টি লাগাইলে দাগ উঠিয়া যাইবে। 

1০. “তৈল বাট চাঁব জাতীয় দাগ ধুইবার প্রণালী £ সুতি এবং লিনেনের কাপড় হইলে 
'দাগটি সাবান এবং গরম জল ঘর্ঘয়া ঘাঁষয়া দিলেই উঠিয়া যাইবে । ইহা ছাড়া বিভন্ন 
' শোষক দ্রব্যের (805919515 ) সাহায্যও এই জাতীয় দাগ উঠানো যাইতে পারে । 
দাগের উপর চকের গুড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ ছড়াইয়া দাও। তৈল জাতীয় 
দরব্যাটি এ পাউডারে শোষিত হইলে একটি ব্রাশ দ্বারা (পরিৎকার করিয়া ফেল। এইভাবে 
কয়েকবার পাউডার ব্যবহার ' করিলেই দ্বাগঁট "প্রায় মিলাইয়া আসিবে । আবার এ 

। দ্বাগাট ব্রাটং পেপারের মধ্যে রাখিয়া একটি গরম ইস্ব্ি চ।পিয়া ধারলেও এ তৈল জাতীয় 
পদার্থ এ রাঁটং পেপারে চাঁলয়া আসিবে £এবং দ্বাগাট মিলাইয়া যাইবে । আযাসিটেট 
রেয়নে গরম ইস্ব্ি ব্যবহার করিবে না। কার্বন টেট্রাক্লোর।ইড, পেল এবং বেনজন 
দ্বারাও তৈল জাতীয় দাগ অনায়াসেই উঠানো যায়। দ্বাগযুত্ত চ্থানটি একটি পাঁরত্কার 
ন্যাকড়ার প্যাডের উপর রাখিয়া আর একটি ন্যাকড়া উত্ত তরলে ভিজাইয়া ধারে ধারে 
বন্তাকারে এ দাগের উপর ঘাঁষলেই দ্বাগাট মিলাইয়া যাইবে । দাগাঁট তরল ভিজাইয়া 
রাখিলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যায়। চকের গুণ্ডা, গরম ইস্ত্রি ইত্যাদির সাহায্যে দাগ 
সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে অবশিষ্ট দাগটুকু এই প্রকার তরলের দ্বারাই উঠাইতে হয়। 
রেশম, পশম, সযতি, লিনেন, সাদা, রাঁঙন ইত/াঁদ সকল প্রকার কাপও হইতেই দাগ 
উ্সইতে পারা ঘায় । 

আয়োডিন-এর দাগ উঠাইবার প্রণালী £ সূতি এবং লিনেনের কাপড়ে আয়োডিনের 
দাগ ল।গিলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে সাবান জল দিয়াই উঠাইতে পারা যায়। দাগ পরানো 
হইলে বা রেশম এবং পশমের কাপড়ে লাগিলে একটি ন্যাকড়া আ্যালকোহলে ভিজাইয়া 
এ দাগের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘষিয়া উহার কেন্দ্রের দিকে আসিতে হয় । আযসিনেট 
রেয়ন এবং রাঁঙন কাপড়ে আলকোহুলের লঘু দ্রবণ ( একভাগ আযলকোহল দুইভাগ 
জল) ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহা একটি 
হাইপোর দ্ুবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলেই সম্পূর্ণ উঠিগ্না বাইবে। 

বাভন্ন প্রকার রংয়ের দাগ উঠাইবার প্রপালী ঃ__আঁধকাংশ রংয়ের দ্লাগই ঠাণ্ডা 
বা ঈষং গরম জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে উঠয়া যায়। সৃতি এবং লিনেনের 
কাপড়ে সাবান জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে রাচং 
অপসারকের সাহাষ্য লইতে হয়। প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং পরে বোরাঝ্ঝ 
ব্যবহার করিয়া দেখিবে। ইহাতে না উঠিলে জাভেলী দ্রবণ এবং 'হাইপো” ব্যবহার 
করিবে। রেশম, পশম ও রাঁঙন কাপড়ে জাভেলী দ্রবণ ব্যবহার করা যায় না। 

নেল পাঁলশ ( 811 7১০19) উঠাইবার প্রণালী £ একটি ন্যাকড়ায় আযাসিটোন 
মাথাইয়া এ দ্াগটি ধারে ধারে বত্বাকার ঘধিতে থাক। দেখিবে দাগ্টি মিলাইয়া 
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যাইতেছে । আযসিটেট রেয়ন এবং ভিনিয়নের কাপড়ে আমিটোন ব্যবহার করা চ'লবে 
না। নিম়লিখিত উপায়ে যে-কোন কাপড় হইতে দ্বাগগ অপসারিত করিতে পারা যাইবে । 

দাগটিকে একটি কাপড়ের প্যাডের উপর টান করিয়া ধরিয়া প্রথমে কয়েক ফোঁটা 
কার্ঝন টেট্রাক্লোরাইড বা পেদ্রল এবং পরে কয়েক ফোঁটা আমাইল আসিটেট 'দয়া 
[িজাইয়া একটি ন্যাকড়ার সাহায্যে ধীরে ধীরে ঘধিয়া দিলেই উহা সম্পূণ” মিলাইয়া 
যাইবে । 

লোহা বা মাঁরচার দা উঠ্াইবার প্রণালী £ একটি ফুটন্ত জলের পান্রের মুখে দাগ 
সমেত কাপড়খানি আঁট কারয়া পাতিয়া লও। একটি কাগাঁজ লেরূর রস 'নংড়াইয়া 
এঁ দ্াগের উপর দাও এবং কিছুক্ষণ পরে জলে ধুইয়া ফেল। এইভাবে কয়েকবার লেবুর 
রস 'দিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে । এইভাবে দাগ উঠাইতে সময় বেশী লাগিলেও কাপড়ের 
কোন ক্ষতি হয় না। দাগ পুরানো হইলে উহাতে কিছু লবণ ও লেবুর রস মাখাইয়া 
রোদ্রে শুকাইয়া লও । দাগ উঠিয়া গেলে ভাল করিয়া জল 'দিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লও । 
ইহাতেও দাগ না উিলে এক-পোয়া জলে তিন চামচ অক্মালিক আযাসিড গাাঁলয়া গরম . 
করিয়া লও এবং এ গরম দ্রবণে দাগটি কিছঃক্ষণ ভিজাইয়া রাখ । দাগ উঠিয়া গেলে 
কাপড়খানি ভাল করিয়া ধূইয়া শুকাইয়া লও । রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া গেলে উহাতে 
আযমোনিয়া বা খাইবার সোডার লঘু দ্রবণ লাগাইলেই রং ফিরিয়া আনিবে। 

এইরুূপে রেশম, পশম, সাদা, রাঙিন ইত্যাদ সকল প্রকার কাপড় হইতে দাগ 
উঠানো যায় । 

ঘনের দাগ উঠাইবার প্রণালী £ অনেক সময় ঘামে জামা-কাপড়ে এক প্রকার দাগ 
পড়ে । দ্রাগাঁটি সঙ্গে সঙ্গে সাবান মাখিয়া কিছক্ষণ রোদ্রে মেলিয়া রাখিয়া ভাল কাঁরয়া 
সাবান 'দিয়া কাচিয়া দিলেই উঠিয়া যায় । পুরানো দ্রা এইভাবে সম্পূর্ণ উঠিবে না। 
সে ক্ষেত্রে বোরাক্স পাউডার এ আর্দ্র দাগ্সের, উপর ছড়াইয়া ফিছূক্ষণ রোদ্রে ফেলিয়া 
রাখিলে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায়। বোরাক্সের পরিবর্তে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের 
লঘু দ্রবণেও দাগ্টি ভিজাইয়া রাখিলে উহা উঠিয়া যাইবে । এইভাবে রেশম, পশম 
ইত্যাদি ঘে কোন কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায় । সুতি এবং লিনেনের দাগ সোডিয়াম 
হাইড্রো সালফাইটের দ্রবণে ভিজাইয়াও উঠাইতে পারা যায় । 

অনেক সময় রাঁঙন জামা-কাপড় ঘামের দাগ লাগিয়া রং উঠিয়া যায়। এক্ষেত্রে এ 
দার্গটি জলে ভিজাইয়া আমোনিয়ার বোতলের খোলা মুখের কাছে ধারিলেই রং ফিরিয়া 
আঁসবে। দাগ পুরানো হইলে আযমেনিয়ার পরিবর্তে একটু ভিনিগার লাগাইতে হয় । 

কালির দাগ উঠাইবার প্রণালী £ঃ বিভিন্ন কালির উপাদান বিভিন্ন । সুতরাং একই 
প্রণালীতে সকল প্রকার দাগ দুর করা সম্ভব নয়, অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক প্রণালীর 
সাহায্য লইতে হয়। 

ইনভিয়া বা জইং কালি (17012, 0: 1012%115 2001) ৪ দ্াগসমেত কাপড়খানি 

একটি ন্যাকড়ার প্যাডের উপর টান করিয়া ধারয়া উহার উপর কয়েক ফোটা কার্বন 
টেম্রাক্লোরাইড বা বেন:ঁজন দাও । একটি ন্যাকড়ার *সাহায্যে দাগ বৃত্তকারে ঘাঁষয়া 
উহার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হও । কয়েকবার এইভাবে ঘধিলেই দ্বাগ উঠিয়া যাইবে । 
পুরানো দ্বাগ এইভাবে সম্পূর্ণ না উঠিলে উহা সিনথেটিক ডিটারজেন্ট "ও জল 'দিয়া 
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রগড়াইয়া ধুইয়া ফোঁলিলেই উঠিয়া যাইবে । এইরুপে রেশম, পশম, রাঁঙন ইত্যাদ 
সকল প্রকার কাপড়ের দাগ উঠানো যায়। সুতি এবং িনেনের কাপড়ের দাগ গাঢ় 
সাবান জল এবং আমোনিয়ার দ্রবণে রগড়াইয়া দিলেও মিলাইয়া যায় । 

ছাপার কালি (17177017511) £ দাগসমেত কাপড়খান তার্পন তেলে (0 
91 11719৩70100 ) কিছুক্ষণ 'ভিজাইয়া রাখ । পরে কাপড়খাণন 'নিংড়াইয়া দাগাঁট কার্বন 
টেট্রাক্লোরাইড, বেনাঁজন বা পে্রল-এর ন্যাকড়ায় ঘধিয়া পারিৎকার করিয়া দাও । এইর্পে 
সকল প্রকার কাপড়ের কালির দাগ উঠানো যায় । 

চটের থলে হইতে দাগ উঠাইতে হইলে থলেটি কেরোসিন তেলের মধ্যে কিছুক্ষণ 
1ভজাইয়া রাখিয়া পঃর সাবান জলে কাচিয়। রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয় । 

িখিবার কালি ( %/111176 117) £ কালি কাপড়ে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একটি 
্লীটং পেপারে উহা যথাসম্ভব শিয়া লইতে হয় । পরে চকের গণ্ড়া, টেলকম পাউডার 
ৰা স্টার পাউডার কয়েকবার এ দাগে লাগাইয়া একটি ব্রাশ দ্বারা ঝাঁড়য়া ফেলিলেই কাল 
উঠিয়া যাইবে । দ্রাগ একেবারে মিলাইয়া না গেলে উহাতে আলকোহলের একটি মলম 
লাগাইতে হইবে । একভাগ জল এবং একভাগ অ।ালকোহলের মিশ্রণে চকের গড়া বা 
ভটলকম পাউডার মিশাইয়া একটি মলম প্রস্তুত কর । এই মলম দাগের উপর লাগাইয়া 
1কছ.ক্ষণ অপেক্ষা কর এবং শ.কাইয়া গেলে ব্রাশ দিয়া পরিষ্কার করিয়া দাও । এইভাবে 
কয়েকবার মলম লাগাইয়া বাড়িয়া ফেলিলেই দাগ মিলাইয়া যাইবে । এই প্রণালনীতে 
কল প্রকার কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায় । 

সৃতি এবং পিনেনের কাপড়ের দাগ "গ্রসা'রিন লাগাইয়া সাবান জলে রগড়াইলেও 
৬ঠিয়া যায় । 

কোন কোন কালর দাগ উঠাইতে অক্স।গপিক আমিড ব্যবহার কাঁরতে হয় । এক 
পোয়া ফুটন্ত জলে তিন চামচ অক্সালিক অশাসিড গিয়া উহাতে দাগাট ভিজাইয়া 
রাখিতে হয় । দাগ উঠিয়া গেলে ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া আমোনিয়ার দ্ুবণে 
প্রশাীনত করিতে হয় । এইরুপে রেশম, পশম, রাঁঙন বস্তাদ হইতে কালির দাগ 
উঞঠাইতে পারা যায় । 

সুতি, লিনেন এবং রেয়নে কালির দাগ খুব দ্বঢভাবে বসিয়া গেলে জাভেলশীর দ্রবণ 
হ্যবহার করিলেই উঠিয়া যাইবে । রঙিন সৃতির ছারা বস্ত্রাদিতে এই দ্রবণ বাবার করা 
ঈলিবে না । উহা ছক্সালিক আাসিডের সাহায্যেই উঠাইতে হয় । 

রাঁঙন কাপড়ের দাগ উঠইতে কয়েকটি সাবধানতা £ তোমরা বিভিন্ন প্রকার কাপড় 
ছইতে 'বাভল্ন প্রকারের দ্রাগ কি ভাবে উঠ্ভাইতে হয় পর়িনে। ইহাদের 2৫ব্য রাঁঙন 
ক্বাপড় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কারিতে হয়। কারণ দাগের সঙ্গে সঙ্গে 
অপসারক দ্রব্যসমৃহ অনেক সময়ই কাপড়ের রং নণ্ট করিয়া; দেয় । সুতরাং কি কি 
জআপসারক দ্রব্যা্দ কাপড়ের রং নম্তজ করিতে পারে ভাহা জানিলে তোমরা সহজেই 
লাৰধানতা অবলম্বন করিতে পাঁরৰে । 

সাধারণতঃ উগ্রক্ষারীয় দ্রব্যের সংস্পর্শে রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া যায়। তাই 
আারযুন্ত সাবান, সোডা ইত্যাদি ব্যবহার করিবার পূর্বে রঙিন কাপড়ের এক প্রান্তে এ 
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সাবান বা সোডা ঘাষয়া দোঁখবে যে রং উঠিয়া যাইতেছে কিনা । মৃদু সিনথেটিক 
আজকাল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল ডিটারজেস্ট ভয়ে রঙিন কাপড়ে 
বাবহার করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শোষক দ্রব্যাদি যথা-চকের গড়া, টেলকম 
পাউডার, স্টার্ট ইত্যাদি রংয়ের কোন ক্ষতি করেনা । সুতরাং সম্ভব হইলে ইহাদের 
সাহায্যে দাগ তুলিতে চেন্টা করিবে । অপসারক তরল দ্রব্যের মধ্যে আলকোহল, ইথার 
এবং আ্যসিটোন ব্যবহারে কাপড়ের রং নম্ট হইয়া যায়। ব্ুতরাং রঙিন কাপড়ের 
দাগ উঠ্ঠাইতৈে এই সকল দ্রব্যাদ ব্যবহার না করাই ভাল। একভাগ আযালকোহল এবং 
দুইভাগ জল একন্রে ব্যবহার কাঁরিলে রং নস্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। পেট্রল, কার্বন 
টেই্রাক্লোরাইভ, বেনজিন, তার্পিন তেল ইত্যাদিতে রং নষ্ট হয় না। সুতরাং রঙিন 
কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই সকল অপসারক তরল ব্যবহার কর যাইতে পারে । দাগ 
উঠ্াইতে অনেক সনয় 'বাভিন্ন আঁসিড ব্যবহার করা হইয়া থাকে । মদ আসিড 
সাধারণতঃ রাঁঙন কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু বেশীক্ষণ এ আযাসিডের সংস্পর্শে 
থাকলে রং নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। লেবুর রস, ভানগার বা আসেটিক আযসিড 
ইত্যাপিতে রং চটিয়া গেলে কাপড়ের এ স্থানটি আমোনিয়ার একটি খোলা বোতলের 
মুখের উপর ধরিলেই রং পুনরায় 'ফাঁরয়া আসিবে । লঘ; বা মৃদু ক্ষার অস্প সময়ের 
মধ্যে রঙিন কাপড়ের কোন ক্ষতি বরে না। মদ রং উঠিয়া যায় তাহা হইলে এ জায়গায় 
একটু 1ভানগার লাগাইয়। দিলেই রং অনেক সময় ফারিয়া আসে । বিভিন্ন ব্রিচিং অপসারকের 
মধ্যে জাভেলণ অপসারক ক্ষতিকারক । ইহা বাবহারে রং স্থাঁয়ভাবে উঠিয়া যায় । 
রাঙন কাপড়ের পক্ষে বোরাক্সই সবপপেক্ষা বেশী নিরাপদ ৷ ইহাতে রং চটিয়া যাইবার 
কোন আশঙ্কা নাই। হাইড্রোজেন পারক্সাইডের লঘু দ্ববণও অল্প সময়ের জনা রঙিন 
কাপড়ে বাবহার করা যাইতে পারে । 

অপসারক প্রবাদ বাবহারে বিশেষ সাবধানতা-_ইহা বাবহাুরর সময় লক্ষ্য রাখিও 
কাছাকাছি যেন কোনও আগ্মিশখা না থাকে । ঠহা সহজেই গ্/াস হইয়া যায় । তরল 
এবং গাসীয় ইথার সহক্তেই জরালিয়া ওঠে । পেট্রল, ?বনাজন, তার্পিন তেল, 
আযলকোহল, আআসিটোন আগুনের সংস্পশে জবলিয়া ৬ঠে । সুতরাং খুব সত্তার 
নাঁহত এই সকল দ্রব্যাদ বাবহার করিবে । বাভল্ন আসডের মধো অক্মলিক আ'সিড 
[বধান্ত এবং ইহা হাতে ধাঁরলে তৎক্ষণাৎ হাত ধুইয়া ফৌঁলবে । 



21
11
1 

৬5
11
৩ 

1৮
 

21
! 

| 
41
23
 

১১
৮1
48
11
18
1 

(9)
 

ূ 
21
৫1
11
13
 

ূ
 

21
21
11
12
. 

11
1 

৮2
১1
 

৮1
৪১
৮1
৮ 

:
 

১1
5 

12
81
11
0 

২1
2১
81
2 

1৯
21
12
1 

7
9
1
1
8
6
1
৮
8
1
5
 

08
01
8 

19
18
 

21
5৫
 

1)
 

ৰ
 

|. 
2
 

১১
৭)
 

15
৮1
5 

৮৪
৫০
১ 

১৯
৮ 

%1
15
) 

(২
) 

1
 

48
12
1 

১৯
৮ 

18
14
2]
 

(২
) 

15
5.
 

51
৯1
2 

96
 

(ই
) 

|
 

(2
18
) 

৮ 
10
8 

91
88
8]
 

2
 

৪২
৮২
৪ 

(ৎ
).
 

55
 

1২5
1৬ 

(২
) 

৩6
 

৪৫
১ 

(৩
)!
 

1১
০৮
৬.
 

|
 

৩২
 

৮1
৩০
 

প
ল
 

(
 

94
2৮
 

15
15
) 

1 
৫ 

1৮
4০
 

১০
৫৮
 

৮1
75
11
51
৮1
৮]
 

৪.
 

৯ 
এই
 

|
 

ৰ 
ৃ 

1
০
,
 

9
1
1
 

বা
তা
 

০
 

81
85
] 

"7
81
6 

ই
উ
 

ঘর
 

(২
),
 

| 
15
11
5 

1৮
1৮
৭ 

(ৎ
) 

ৃ
 

32
11
05
0 

05
21
4 

(৫
) 

ৰ
 

১
 

ৰ 
০ 

ূ 
|
 

48
01
84
01
81
৬ 

108
) 

| 
ূ 

ৰ
 

41
1 

(০)
 

1 
ট
া
 

| 
র 

এএ
থ 

25
5 

| 
( ৮1
19
 

1১
1৬
] 

1১
৮৮
৩ 

৮০
০১
 

191
1৫ 

৪
১
 

৮০
০৯
 

18
৮ 

(৩)
 

11
০2
45
 

চ৪
০ 

এ
 

হু 
(২)

1] 
12
৯ 

118
 

১2
01
41
 

81
16
8 

15
70
] 

(1
58
15
 

91
14
) 

|
 

০৫
৯ 

৮১
91
৮ 

| 
০4
৮ 

1%
11
৫ 

| 
৮০
 

8
০
 

র
ী
 

04
58
1 

15
85
] 

ই
 

8
1
2
 

ৰ
 

১১
১)
 

৪ 
21
5 

7 
৮0
20
9 

6 
21
4 

ূ
 

|
 

2
৯
 

৯
৯
৯
০
০
১
১
৯
০
১
০
 

2
১
 

? 
উ
ই
 

18
92
 

1৬
25
5১
৫ 

৮4
4৮
] 

18
16
 

২১
1 

18
উউ
 

1৮
৬১
 

৮1
৯১
৮ 

81
11
৮ 

84
 

84
15
5 

৮1
১৪
16
51
51
8 

৮
1
 

1
 



| 2০8145 
৩৫ 

85৫2165। 
8
1
0
5
 

19182 
(9) |

 

1 20181০) 
1
1
 
1
1
 

এ
ও
 
| 

ন
ই
!
 

|
 

ৰ
 

: 
১
৪
 

১11০ 122]ঠইাউ 
(ই) | 

1
৮
০
 
৮০০৮ 

182) 
82216 

৮
৮
 
৯) 

18015 8151৮) (ই) 
15 15১৩ 1৯ 

1৫৬ 61৫52 
(৫) 

122 1১১15 (ত) 
১542 1১৮5 

১৮দ 114১111011৩ 
(ৎ 

৮৪1১৭০ 

5১2 174৫ 
(ৎ) 

1542 1
1
4
 

৮
৪
 1৫, খর

 (
 

১১৪ 1
৭
 
(
ৎ
 

1৪১৭ 
18 

582৮ 
2
০
২
4
2
5
2
৮
৬
 
ব
া
ব
া
র
 

ৃ
 

উ
ই
ল
 

লিন 
:
 

৬
 

(02৮ 
1912) 
হ
ই
!
 

র 1081) 
৯
.
 

ৰ 

7815 
508)ইাউ (ৎ) 1

 
26015 8৮1৮) 

(৩) ৰ
 221:4০1৯ 5122415 

(৩) 
1৬৪1১২০ 

ৰ
 

ৰ
 

516হ115 ঃ
 

ৃ
 

ৃ 
15১৩ 

১0৫) 
1
 
&
৪
4
৫
৫
 
চ
প
 
ৰ
 81০1৮ 

0452107 
4১৫ ।

 
ূ 

11918 
১191 

1৫8৫ 61২8৮] 
|
 

9.5 
৪২৮৮ 

(ৎ 
[
১
এ
খ
 
৮
৪
 
২
৬
০
 (৩). 1০৪ 15৬ 8. ১1৮14 (ৎ) 

৮০১৯ 
| 
1
৮
1
4
 

1৮ 1018 

টি 
ম
া
 

পি 
ক
 
স
ি
 

| 
| 

214611০ 
8151) 

(২) | 
র
 

ৃ
 

(৪০৮৮৫) 
|
 

ৃ 
এ
 

1০৮০৩ ৯০০৮ 
|
 2205 811৮) ৪. ৪

:
 

খ
র
া
 

৮০0০ 
(ই) । 

11০ 6, 1১] 
7
 

েথজইাউ 
(৩) ]

 
৮1৭21114৮1৮? 

(
)
 

১৮/০০ 
0
৩
০
0
 |
 

৮2155 
স
স
 
স
প
 

ক
ি
 

এ
 
6
-
-
ি
 

ন
ি
 

ণ
 ১
 

6 
ভ
ি
ড
 
2
০
০
৮
৮
:
 

11108 15520 
(৮৪১৮ ১৮০1৮1৫) 

০৫৯ ৪1৮ 
ূ 

0১১ 1)11৫ 
|
 

রর 
94281 ০4852 

খত 
6145] 

1
৮
2
৩
 

৪
 245 

৮
৩
 ৪ 216 

1 
৯১০ 2

8
 



টিননিনাদাদ 
1৫৮৮১1৩ 

222৮ 
দ
/
&
 

ৰ 

1৭ 

৪.1%52 

(৩) 
| 

7816 

1922 

80ই/ই 

(ত) 

; 

1০১৮০ 

১০৫০৮ 

| 
5251098 

৪৫৬| 

ৃ 

1২5 

6185৮) 

(৩) 

61542 

1৫51৩ 

১২৬ 

ত)1!. 

হি 

5 

৯/৩ই]৯, 

(ৎ), 

[১১৪ 

১৪ 

ৰ 

152111511 

(ৎ) 

৪৪৬০০ 

(ত) 

1১০৩ 

১০০৮ 

থু 

915] 

(৩১4৩ 

১1৮1১৩1৪2১1 

| 
44515) 1218911 (২ 

1৯১7৪ 

১640৮ 

2৫104 

1৮ 

42815 

ৰ 

১০ 

842 

1৯০ 

12) 

৯৬2৫ 

(ৎ)। 

হানা 

(15915 

৪ 
18114 

) 

14581 

1০১০ 

191৫ 

6. 
1৫852 

স
া
 

স
স
 

১1561)০ 11৮1৮) 
(৫) ূ

 
৯5 0৩20৬ 

(ৎ) 1
 

০
৮
৩
 

ন
ি
ন
্
দ
া
য
়
 

৬
৪
 1৮
1
০
 (৩)! 

৮১০: 
[1458 

88১৪ 
৬
১
৪
 
8৮28৯, 

(ত) |
 
৮
 
১1০8, 

ও
.
 

2
৭
 

ৃ 
র 

ৃ 
রি 

12১ 1০1৯12 
(ত) 

1০2 1১1৮11 
ঠা 

৫:৭৪ 
|
 

১১521132119 

দে 
ত
ে
 

ূ 
18180219১1৬ 

(৯) 
ৃ
 

ব
ু
ল
 

|. 
৪8০ 

২ 
(৭1 

১০৮৮ 
ই)1 

1
5
১
4
 

১০2৮ 1815 
|
 ১01051৮ 

214611 

ৃ 
1৮15০) 6৮৮৬ ৬১১ 

(ই)! 
1৯ 1218 

৮
6
 

5০০১ 11০ 
551৮4 

৮
৬
 (ৎ) : 

1০৬৬ 
1
৮
1
2
 

০
 

এ
 

কিনি 
18০১৩ 11521 



চা 
6 প্রন 

|
.
 

| 
টা 

। 8
1
1
৮
2
 (ই) (

১
০
1
৮
৩
 ৪
 | 

৷ ৮৪
৯)
 

৮উ
উ 

০০
1০
] 

ৰ 
৬
৯
 

১৫
13

15
11

: 
১৯
৪ 

(1
52

22
 

(০)
 

: 
ৃ 

রর
 

| 
11
52
1 

[১
৭0

14
] 

১৯০
, 

|
 

2
8
1
০
 

: 
1/
52
18
2উ
1উ
 

(1
 

ৰ
 

1
5
1
1
 

1৮
1৮
] 

(২
) 

1 
12

1৮
৭ 

: ূ
 

| 2
1
8
5
1
1
1
১
0
8
0
 

| | 
ূ 

৩প
এএ

৩ 
1 

৩0
85
 

15
০]
 

1৬
৭০
 

০4
)৮
 

১০
4)

 
1১
9 

1
8
8
৬
1
 

1১2
৯৪ 

2৪
 

/
 

[ত
ক 

8,
18

5]
 

8
 

৪ 
৫
4
 

|
 

৮1
8১
//
৩1
4১
 

হ
া
ত
 

(৩
) 

|
 

1১
 

8,
 

14
1১
11
4 

ৎ)
 

১০
১,

 
19

5 
৮
1
 

/ 

84
10
5 

50
18

০ 
(৯
).
 

9
1
4
1
9
 

51
1৮
5 

(২
) 

1 
21
10
5 

45
10
 

(২
) 

|
 

24
15
 

১2
05
 

(ই)
 

15
 

১৮
০]

 
14১

 
১*
৮৩
] 

ূ
 

1 
৮৮

৪ 
|
 

1০
 

৮১
৪)
 

21
51

৬ 
৪1

৮5
 

য
়
 

11
৬ 

৯,
1১

৯ 
(২
) 

1
 

৬
 

1০
১৩
 

(২
) 

14
৬ 

61
2৮

৩ 
(২)

 
)
 

০/
৮০

 
র
ি
 

১৯ 
৮:
১০
 

৯
৭
০
 

ও
)
 

85
8১

০ 
৪1
০৬
 

(৩)
 

|.
 

5
৪
৯
 

০
৬
 

ত
 

)
]
 

॥ এ
 

৮০
 

৪১
৭৯

 
(
৭
1
8
2
৯
 

8
 

৮
/
৮
 

/
 

। (ই
উ 

22
51

৯ 
1
 

্ 
]
 

৮1
১১
৮ 

2৫
24
11
 

| 
ূ
 

০
 

ৰা 

15
81
৫1
0 

6.
 

28
12

 
ূ -1
)1

59
7 

1৮
1৬
 

£0
11

৬ 
র
 

ূ
 

9/
28

19
1 

৪,
18

5]
 

|
 

£4
/4
01
19
 

) 
উ
র
ে
 

11
02

41
14

9.
 

11
62

48
11

1 
14

02
14

01
9৩

 
(২)

 
|
 

14
21
৮৮
৩ 

৪. 
1১

৪১
১ 

|
 

185
111

5 
১
 

81
1৩
৯ 

৪
]
 

ূ
 

(1
29
15
 

81
81
4)
 

| ০৩৮
 

1১
9 

0৩৯
 

1৮1
15 

বি
নি
দী
র 

রী
 

ূ
 

1৮
15

 
6:
15
] 

9/
//

51
 

৪. 
০
 

1১
78
51
 

৪. 
21
 

1৩) 93৮ 



। ২৮11০112 
১2৪2১ 

2
:
1
1
 

1
2
2
1
 8-উ15 

1ইই 
১
1
8
৫
 

। 52৬ 5৫১০155১৬19 
১৯০, 98151) 

1450180উ1উ 9৬০1৫৯৫2575 

05:1৮1115 111851140 
1 2205 1

১
 
1৯৬ ৮1৪১৯ 

1১৯৪ 2৪৪ চ
ি
র
 

811528162 52৮৯ 2
2
8
1
1
 

3552180ই]উ 
9
৩
৪
৮
৮
 

ঘি 
৬
৬
 
স
ি
 
এ
জ
 
প
ে
 

৮
০
 

এ 
জ
া
 
ড
া
র
া
র
া
চ
া
া
র
া
 

প
র
ত
“
 
ল
া
 

হউ
8%
15
 

7 
ন
া
 

১১
 

১৪
 

০
1
8
0
1
 

র
ি
 

ৃ 
১5

21
80

উ/
উ 

(৯
) 

1: 
8
1
8
6
0
 

১৫
৮ 

(২
) 

2
8
4
1
1
1
0
২
5
1
1
 

(ৎ
 

|
 

21
41
11
19
 

12
11

19
 

(৩
) 

ূ
 

21
01

11
 

২
:
1
8
 

(২
) 

| 
ৰ 

|
 

। 

1৯
৭৩
 

১০
৫৮
1 

1১
৬৩
 

০4
৮ 

1৫
91
 

৪. 
18
%5
0 

21
2৩
1 

৪, 
০
1
 

1
8
৮
 

14
০ 

৯০
5০
৯ 

18
15
 

র 
1
৮
০
৩
 

১০
৫০
১ 

1
১
7
৩
 

১০
৫2
৮ 

ৃ
 

1৫
৮1

৩ 
6. 

1৫1
9১)

 
১
৮
)
 

৪
 

০
1
 

1
1
4
4
০
 

50
52

৮ 
18
11
 

শ
ী
 

শ
শ
ী
]
 

8
2
8
5
5
5
5
5
5
5
8
 

1
০
৮
৩
 

১০
৫)
১ 

০4
52

51
07

 
2
৮
:
০
৭
 

|
 ঃ
 

13
11

11
01

11
6 

12
91
5 

6, 
18
52
 

(২
) 

1 
2
2
0
8
5
 

৪
8
৮
৬
 

(ৎ
) 

18
58
5৮
1৮
11
6 

41
16
 

(ৎ
। 

1
৩
১
৬
৩
 

১০
৫০

৮ 
1০

৮০
৩,

 
১
০
৮
:
 

এ
ত
 

6. 
৯
৮
0
)
 

(
8
৮
৮
০
৪
 

৪
1
 

ত)
! 

11
28

04
9৮

০০
৮ 

14
৫ 

(ত
 

2
2
 

এ 
শ
শ
া
 

-প
শশ
ীি
শি
টী
 

১
০
৪
৫
 

শ
শ
া
 

চ
া
 

ূ
 

০
 

81
1০

 
15

70
: 

(8
৪1

8 
81
04
) 

০০
৮ 

1৪
18

 
৩
1
5
 

14
১৮
 

1 
10৮

1৩ 
8,

15
0 

১1১
215

212
1 

8. 
2
 

০
৬
৯
 

স্াপরশ্ের 
এসপপা 

 শাচিাজ্থাস, 
7০৮ 

৮৮০ রী, শুও ১৮১৭৫ (ই) 

১১০
৪ 

05
22
1 

(ৎ)
 

১2
15
1 

থু
? 

81
6 

11
০ 

২১
15
৫)
 

নি,
 

8৩
1২
১2
৩1
11
৩:
 

(0
) 

|] 
১৫1

৫5 
1৯ 

৮1
21
1 

(4
1৫
 

৪৮
৫ 

৬
 

12
৮২
 

14
) 

_ চচও ৮১৮ 

পা 
প
া
প
 

শ
প
 
শ
ি
 প
ি
 
প
প
 প
প
 

21115: 
১৫1৮ 

(ৎ)। 
1৫১৬ 

স 
শল
প্
প 

শ
ী
ত
ে
 

শ
 

শ
ি
প
 

শ
শ
ী
 

পি
সী
 

শ
া
 

প
প
 

প
দ
 

প
া
 

প
ি
প
ি
 

2
০
2
2
 

| উ্ 
22818511105 

1 

1561৩) 
1৯ 

1551777 

31152160) 
 ১১1৬ 

71০ 
113814521 

15458-1 
১৪2] 

৮৭০112১ 
0
৯
 

1:2/১1০ ৯, 14292. ৰ 
"
০
 

প
ি
 
প
প
র
.
 

জ
া
 
স
প
 

স
প
 প
প
 

০ 
শ
প
 
প
ি
 

শ
া
 প
া
ল
 

এ
ল
 

স
্
প
া
 

প
 প
া
শ
া
 

শি 
৩ 

11315111ত21115 

9, 
058 

15114 

4116 

(₹) 
/১21-৯) 1৮ 2৮ 

4844 

1১১৩১ 

(৩) 

চ
ে
 

স
্
ত
র
 

স
ি
 

০০১ 1৮1 
৮৮:/০21| 6 

1১০১1" 

1৩
০১
) 18৫৮৩ 015218 

2
4
 



চ. গৃহ-শুআ্ষাকারিণীরূপে গুৃহ-পরিচালিক! 
(7709202 10212 85 8. [70776 0156 ) 

উত্তম শশ্র;ষাকারিণীর গ্ণাবলী [. ৃ 
প্াশ্ডো21150261017 01 ৪ 50০0৫. 1001156 ) 

মানুষ মান্রই উত্তম সেবক কিংবা সৌঁবকা হইতে পারে না। উত্তম শশ্রষাকারিণ+ 
হইতে হইলে কতকগুলি সহজাত গুণের আঁধিকারী হইতে হয়, আবার কতকগাঁল গুণ 
তাহাকে তরজন করিতে হয়। ধৈর্য, কম্টসহিষ্ণতা, সেবার ইচ্ছা এবং স্বাভাবিক 
প্রফুঞ্লতা তাহার সহজাত গুণের অন্তর্গত । 

১। ধৈর্য হইল শহশ্রুধাকারিণর প্রথম ও প্রধান গুণ । অসুস্থ অবস্থায় সাধারণতঃ 
মানুষের মেজাজ রুক্ষ হইয়া পড়ে । রঃগ্ন বান্তির দোঁছক ও মানাঁসক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান 
করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ এবং শহশ্রষাকারিণর কর্তবা স্িস্থ বাঁন্তর সেবকদের চেয়ে . 
কঠিন। 

২। বৃঘ্টসহিষু্তা ও সেবার সুবার ইচ্ছা শহশ্রুষাক ারণীর অনাতম গূপ। প্রয়োজন 

হইলে রাত জাগিতে এবং অক্ষম রোগীর নোংরা কাজগৃলি করিতে তিনি যদি অনিচ্ছুক 
হন তবে তাহার পক্ষে রোগীর সেবা করা সম্ভব নয় । 

৩। শহশ্রুষাকাঁরণণর মেঙ্গাজ হইবে শাস্ত অথচ প্রফুল্ল । দীর্ঘাদন রোগ-ভোগের 
ফলে রোগণর মন প্রায়ই 'বিমর্ষ থাকে । *শরযোঁকারিণর্শ আপনার চিত্তের স্বাভাবিক 
প্রফুল্পতা দিয়া রোগি-চিত্ত সতেজ ও প্রফূল করিয়া তুলিবেন। এইজন্য শুশ্রুষাকারিণণ 
রোগীর সঙ্গে একট্র গপ্পগুজব কাঁরয়া কাটাইবেন, অবসর সময়ে বই পাঁড়য়া শোনাইবেন। 

উপরোক্ত সহজাত গ্ণগ্পি ব্যতীত একজন শশ্রবাকারণশর কতকগুলি আর্জত 
গুণও থাকা চাই, যেমন- 

১। তত ও.নভূলতা £ এই দুইটির মধ্যে বিশ্বস্ততা অধিক বাঞ্চনীয় । 
চিকিৎসকের সমস্ত দেশি তান নি'খুতভাবে পালন করিবেন । তাহার মৌখিক কিংবা 
[লাঁখত রিপোর্টের মধ্যে অসতোর ছায়া পর্যন্ত থাকিবে না এবং আতি সামান্য কাজও 
বিশবপ্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করিবেন । শশশ্রুষাকারিণীর কোন কাজে ভূল হইতে পারে এবং 
ভুল সর্বদা সংশোধন করা যায়্রকিন্তু নিজের ব্ুটি ঢাকিবার জন্য তিনি ষাঁদ অসত্য বলেন 
তবে তাহা ক্ষমার অযোগ্য । 

২। বাধ্যতা £ চিকিৎসকের প্রতি আন:গত্য শঃশ্রুষাকারিণীর অপর গুণ । তিনি 
তাহার কাজে ?কংবা করথার এমন কোন 'বীবহীর দেখাইবেন না যাহাতে দচাঁকিংসক, বাঁড়র 
লোকেরা এবং বিশেষতঃ রোগী তাহার প্রতি আচ্ছা হারায় । 

৩। সহান্ভাতি হ রোগীর, সহিত ব্যবহারে শহুশ্ুষাকারিণীর সহানুভূতি প্রকাশ 
শিরক. ০০০৬০ নি 

পাইবে কিনতু সেই সঙ্গে দিত ঘকাও বাঞ্ছনশয়। অবশা তিনি রোগপর সঙ্গে কঠোর 
ব্যবহার প্রকাশ কাঁরবেন না কিংবা তাহার ব্যবহারে ক্রোধ প্রকাশ কাশ পাইবে না। সুহোর 

শাবক পট 

সপমা আতিক্রম করিলেও তান শ্থিরভাবে তাহার কর্তব্য স্মাধা করিবেন এবং কষ্পনায়, 
নিজেকে সবদ্দা রোগর আঈনৈ বীহিতৈ চৈথ্টী করিবেন ০০ পনি 



গহ-শহশ্রুষাকারিণীরুপে গ্হ-পরিচালিকা ৭১ 

শুশ্রুযাকারিণাঁর কর্তব্য 

মানুষমান্রেরই একদিকে যেমন সামাজিক কর্তব্য থাকে তেমনি নিজের প্রতিও তাহার 
কতকগুলি কর্তব্য থাকিয়া যায়। শহশ্রুষাকারণীর বেলাতেও এই নিয়মের ব্াাতক্রম 
নাই। তাহার কর্তব্যগ্ণলকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে (পারি--(১) নিজের প্রি 
কর্তব্য ও (২) রোগীর প্রতি কর্তব্য । 

শ;শ্রঃষাকারিণীর নিজের প্রতি কতব্য ই রোগীর সেবা করিতে গিয়া শুশ্রুকারিণশ 
নিজে যাহাতে কোনরূপ রোগে আকান্ত হইয়া না পড়েন এইজন্য তাহাকে সর্বপ্রকার 
সর্তকতা অবলম্বন কাঁরিতে হইবে । নিজের প্রাতি ইহাই তাহার সবচেয়ে প্রধান ও প্রথম 
কর্তব্য । কোনরকম অসুস্থতা অনুভব করিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা জানাইবেন 
যাহাতে অপর কোন উপযুক্ত ব্যন্তি তাহার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কারতে পারে । হাতে 
কোন প্রকার আঁচড়, কাটা ক্ষত অথবা অন্য কোন প্রকার ক্ষত থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
প্রতিকার করিবেন । অবহেলা করিলে হাত, 'বিষান্ত হইতে পারে এবং দণীর্ধাদন রোগীর 
সেবা করিতে পারিবেন না। অনুরূপভাবে পা দুইখানিকেও তিনি বিশ্রাম দিবেন । 
নিয়মিতভাবে দৈনিক স্নান করিবেন এবং হাত ও নখের পরিচ্ছন্নতার দ্বিকে বিশেষ 
ধত্ব লইবেন । 

শিশ্রুষাকারিণী স্বীয় কামরার জানালা সর্বদা উন্মু্ত রাখবেন ।এবং যতদূর সম্ভব 
খোলামেলা জায়গায় শয়ন করিবেন । সুযোগমত উন্মুস্ত স্থানে একটু ব্যায়াম করিবেন । 
যদ কাজ কাঁরয়া অতান্ত ক্লান্ত হইয়া না থাকেন তবে কোন একটি শারীরিক পাঁরশ্রমের 
খেলা করা যান্তিসঙ্গত। এই সব বিষয়ে মন আকৃষ্ট থাকিলে তিনি নানা চিন্তা ও 
উৎকণ্ঠা হইতে কিছুক্ষণের জন্য অবাহাতি পাইবেন । 

শুশ্রুষাকারিণশ নিজের শারীরিক স্ুচ্ছতা ও সবগতার প্রতি বিশেষ মনোযোগী 
হইবেন। নিয়ামতরূপে আহার করিবেন এবং আহাষ সামগ্রী সহজ পারিপাচ্য এবং 
রুচিকর হইবে । অসময়ে আহার করিবেন না, দাস্ত পরিষ্কার রাখিবেন এবং 
কোম্ঠকাঠিন্যের অবিলম্বে প্রতিকার করিবেন । 

রোগীর প্রাত কতব্য ঃ একজন সুস্থ বান্ত তাহার ধেনান্দিন গুয়োজনগুীল স্নান। 
আহার ইত্যাদি ?নজেই মিটাইতে পারে কিস্তু একজন অস্্স্থ বান্তি অপরের সাহায্য 
ব্যতশত এই কাজ্গুীল সমাধা কারতে পারে না। তাই তাহার শশ্এুষ়ার প্রয়োজন । 
রোগীর প্রয়োজনকে মোটাম:টি তিন ভাগে ভাগ করা খাইতে পারে । 

(১) হক ও মানাস্ক প্রয়োজন--স্ণান, আহার, দেহের পাঁরচ্ছন্নতা ইত্যাদি 
দেহক প্রয়োজন এবং স্নেহ প্রণীতিলাভ মানাঁসিক প্রয়োজনের অন্তর্গতি । 

(২) পারপা্বিকচ্ছিত প্রয়োজ-- বস্তাদির পরিচ্ষনতা, রোগিকক্ষে আলো হাওয়া 

প্রবেশের সুযোগ ইত্যাদি পাঁরিপাম্বিকাস্থিত প্রয়োজনের অন্তগ্গতি । 

(৩) চিকিংসাগত ও শুশ্রযাগ্ত প্রয়েজ্রন-_ 
(ক) 'উপযূন্ত চিকিৎসক কর্তৃক রোগ নিয়, 

" (খ) নির্ভুল চিকিৎসা ও উপয্ত ওঁধধ পথা লাভ, 
(গ) চিকিৎসকের নির্দেশমত কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বান্তি কর্তৃক শুশ্রুষা 

লাভ। 



৭২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুশ্রুষা 

রোগীর প্রয়োজনগত্ল পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় একজন শ:শ্রুষাকারণর 
করত'বাগ্ুল প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ৪ 

(১) রোগার পারিপাশ্বিকের প্রাতি, 

(২) রোগার ব্যপ্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি, 
(৩) 'চাঁকৎসকের প্রাতি । 

(১) রোগীর পারিপাঁণ্বকের প্রাত£ রোগ্ি-কক্ষে নশরবতা রক্ষা করা 
শুশ্রষাকারণন্বর প্রথম ও প্রধান কাজ। শুধু যে বাহিরের গোলমালই রোগীকে 
পশীড়ত করে তাহা নয়, শশ্রুষাকারণশর চলাফেরা ও কাজবর্স, জামাকাপড়ের খসখসানি 
জুতার মচমচ শব্দ, বাসনপন্রের ঠু গ্বাং আওয়াজ, দরজা-জান'লা বদ্ধ করিবার শব্দ 
রোগীর পক্ষে অনেধ সময় বিরন্তিকর বোধ হয় । ত।ই চল৷ফেরায় তিনি সাবধান ও সর্তর্ক 
হইবেন এবং স্বাভাঁবব, অনুষ্ণস্বরে কথা বাঁলবেন । 

(২) রা ব্যান্তগত ্বাচ্ছোর প্রীত ৪ রোগণর দৌঁহক চা রক্ষা কী, 
1 গাহি ৯ রই ৪৪ বাাাও-৬৭ 

শি রা মলমূত্র তাগ করানো প্রভৃতি এই পায়ে পড়ে । 

শুশ্রষাবগরিণস রোগীর আরামের দিকে সব্দা সতর্ঘ দৃষ্টি রাখিয়া চলবেন । 
প্রয়োজনে রোগীর গায় হাত ঝুলানো কিংবা একটু বাতিস করা শহশ্রুধাক।রিণশর অনাতম 
কাজ। তবে আঁতারন্ত মনোযোগও রে'গণর পক্ষে পসড়াদায়« হইতে পারে । বারংবার 
রোগীর বিছানা টনলে বিংবা মাথার বালিশ সোজা কাঁরয়া দিলে, গরম জলের বাগ 
যথাচ্ছানে আছে কণা পরীক্ষা এরিয়া দোখলল রোগন বিরান্তি বোধ করে। 

(৩) চিকিৎসকের শ্রাতি কর্তব্য£ রোগীর সারা দিনের অবস্থা! পর্যবেক্ষণ কারিয়। 
1চাঁকৎসকের নিকট পেশ করা এবং তাঁহার নরেশ অনুযায়ী রোগশর সম্বন্ধে বাবস্থা 
অবলম্বন করা শহএ্ুষাকারিণীর অশাতম প্রধান কা । চিকিংসকের প্রতি করবা রোগীর 

কিৎস। ও শহশ্রুধাগত প্রয়োজনেরই অন্তত । 

চিকিৎসক দিনে একবার আসেন । শহশ্রুযাকারিণত তাই এবটি চারটে রোগীর জ্বর, 

1নঃ*বাস-প্র্বাস ও নাড়ির গতি, মলমূত্র ইত্যার্দি লাখিয়া রাখিবন । রোগশর দেনন্দিন 

অবস্থা একাঁট স্বতন্ত্র রিপোর্টে লাঁখয়া রাখিবেন। 

পাঁরশেষ 'িবর্জজন £ রোগভোশগ কালেই যে শুধ্ শুশ্রষাকারণীর কতব্য থাকে 
তাহা নয়, রোগের উপশমে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলেও তাহার কতকগুলি দায়িত্ব 
থাপিয়া যায় । বিশেষতঃ সংকামক রোগীর ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব গুরুতর | 

ব্যাঁধর অবসানে কিংবা রোগীর মৃতু; ঘটলে রোগি-কক্ষের সমস্ত দ্রবাদি, আসবাব, 
রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র পযুস্তক; বিছানা, বাসন-কোসন ইত্যাদি নিব্শীজত করিয়া লইতে 
হয়। রোগি-বক্ষ নিবঁজিত করাও একাস্ত প্রয়োজন । 

রোগমুন্তির পর রোগীর দেহ 'নিবাঁজত করিয়া ফেল! শুশ্রুষাকারিণীর অন্যতম 
কাজ । প্রগমে বিশোধিত সাবান দিয়া রোগী গান্রমাজনা করিয়া লইবে । তারপর গরম 
জলে লবণ অথবা ডেটল 'বিংবা পটাশ পারমাঙ্গানেট মিশাইয়া স্নান কাঁরয়া ফেলিবে। 
শুশ্রুষাকারিণধ নিজেও এইভাবে স্নান করিয়া ফেলিবেন। 



রোগীর শয্যা 9৩ 

2. রোগী-কক্ষ ( [05510 10010--01)098065 01 0106 10017 

2170 103 27710622061) ) 

রোগনী-কক্ষ নির্বাচন £ উপযুস্ত পরিবেশের মধ্যে রোগী যাহাতে অবস্থান করিতে 
পারে তাহা দেখাই শহশ্রুধাকারণর প্রধান কাজ । একটি প্রশস্ত প্রচুর আলোহাওয়ায্ত, 
ধূলিধমবাজতি কক্ষই রোগীর উপযুক্ত পাঁরবেশ রচনায় সাহাযা করিতে পারে । বাড়ির 
মধ্যে সবচেয়ে আলোবাতাসযুুস্ত ও নির্জন ঘরখানই রোগণর জন্য বাছিয়। লওয়া উচিত । 
রোগীর পক্ষে ওষধ, পথ্য এবং শুশ্রুবা তখন প্রয়োজননয়, সৃথিলাকও ঠিক ততখানি 
প্রয়োজনীয় । শ্রীমতি ফোদরন্ন নাইটিঙ্গেল বলিধাস্ছন, 'আমার সমস্ত জীবনের আভিজ্ঞতা 
হইতে জানিয়াছি প্রত্যেকটি রোগ চায় আলো ।' গাছের গাঁ যেন আলোর দিকে, 
প্রতোকটি রোগী তেননি সুযতিলাপের দিকে মুখ কিরাইয়া শুইয়া থাকে? পযন্ড আলোক 
এবং হাওয়া পাইলে রোগী সহজেই সারিয়া ওঠে । রোগীর আপনার ঘরখাঁন যদি 
রোগি-কক্ষ নিবচিত হইবার উপযদুন্ত হয়, তবে রোগী সেই ঘরে রাখিঝার বাবস্থা 
কারবে। রোগ্ি-কক্ষের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোন্ঠ থাকিলে উহা আদ রোগি-কক্ষ 
বিয়া বিবেচিত হইবে । ইহার সুবিধা এই যে রোগদর রাতের পথ, ফল, দুধ, মিটি 
[কংন। অন্যানা প্রয়োজনীয় জানিসপন্রগণীল এ কক্ষে এটি টেবিলের উপর রাখিয়া দেওয়া 
যায় অথচ এগীপ কাহারো নজরে আসে না। 

আসবাব-পন্রের সংস্থান 8 অগপ্রম্োজনয় সগস্ত তাসবাব রোগিকক্ষ হইতে 
অপসারিত করিবে । দরজা-জানালাগ্ুলি হইবে বেশ বড় ঝড় এবং আড়ম্বরণ-না? জানালায় 
কোন নক শা কিংবা জাফ্রি কাটা থাকিবে বা, কারণ তাহাতে ধুলাবালি মাকড়সার জাল 
জশিয়া ঘর নোংরা হয় । একটি খাট, দুইটি টোবল, দুইখানি নাপারণ চেয়।র ও একটি 
ইিজ-চেয়ারই রোগা-বক্ষের পক্ষে যথেষ্ট । জানা-পাপড় ইভা।দ রাখিবার জনা একাঁটি 

আলমা।িও রাখা চলে । খাটখাঁনি এমনভাবে রাখবে যাহাতে বিছানায় শুইয়া শুইয়া 
রোগী নল আকাশ দেখিতে পাস অথচ ঝড়-ঝা”্ঠা বা দশন্ণা হওয়া অ!সিযা রোগীর গায় 

না লাগিতি 'ণারে। প্রয়েজন মনে করিলে রোগনর ঘরের জ্রানালার পর্দা লাগানো 
যাইতে পারে । কক্ষের সমস্ত তা।সনাব যথাসাধা সুরক্ষিত রাখবার চেষ্টা করবে । যে 
টোবলে ধূইবার সরঞ্জাম থাকে, উহা ম্যাকিনটোশ দিয়া মুড়িয়া দিবে ।  লম্বল নঙ্ 

হুইবার ভয় থাকিলে পুরু বাউন পেপার 'দিয়া কম্বল ঢাকিয়। দিবে | 

3. রোগীর শঘা। 

শয্যা রচনার লক্ষ্য হইল রোগীকে বথাসাধ্য আরাম দেওয়া । শধ্যার পাঁরিপাটা 
দরকার সন্দেহ নাই কিন্তু বিছানা বেশন পাঁরপা19 করতে গিয়া,ধেন রোগীকে বিরন্ত করা 
নাহয়। রোগীর শষ্যা রচনার সাধারণ নয়ম হইল রোগীর দেহের নীচেচার চাদর যেন 
বেশ মসণ ও আঁটসাট হয়, কিন্তু দেহের উপরকার আন্হাদন হইবে হালকা ও ঢিলেঢালা । 
শয্যা রচনায় শুশ্রুষাকারীকে যাঁদ অপর কোন বান্তি সাহাযা করে তবে খুব অল্পায়াসে 
চমৎকার শধ্যা রচনা করা যায়। আতিশয় পনীড়ত পাস্তির শধা রচনার জনা সর্ধদাই দুই 
জন লোক চাই । 



৭8 গৃহ-পরিচালনা ও গৃহুশশশ্ুষা 

রোগখর শয্যার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম 

(১) ৬ ফুট ৬ ইপ্চি দীর্ঘ এবং ৩ ফুট ৩ ইণ্চি চওড়া একটি খাট ; 
(২) একটি শতরাঞ্জ ; 
(৩) ২২ ইণ্চি বা ৩ ইণ্টি পুরু একটি ওয়াড়যুন্ত তোশক ; 
(8) ১ গজ বা ২ গজ একটি ম্যাকনটোশ (14901201951) ) ; 
(&) দুইখানি চাদদর-একখানি ম্যাকিনটোশের তলায় পাতিবার জন্য 

(170১151690) এবং অপরখাঁন ম্যাঁকনটোশের উপরে পাঁতিবার জনা 
( 072১1)60) ; 

(৬) পরিষ্কার ওয়াড়যুন্ত দুইটি বালিশ ; 
(৭) গায়ে দিবার জন্য একটি সাদা চাদর (197) 51০61) ; 
(৬) শীতকাল হইলে লেপ অথবা ধুইটি হাল্কা কিন্তু গরম কম্বল। 
শয্যা রচনার নিয়ম (73501091109 101,006 0119 04116,0) ৫ খাটের উপরে 

শতরাঞ্জ বিছাইয়া দাও । তোশকটিতে বেন ওয়াড় লাগানো থাকে । এইবার একটি 
চাদর তোশকের উপর পিয়া দাও । চাদরের কেন্দুস্থল ষেন তোশকের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত 
হয়। চাদরটি চারপাশে বেশ শন্তুকরিয়া গ:জয়া দিতে হয় যাহাতে বিছানায়*কোনরকম 
ভাঁজ না পড়ে । চ।দরের*কোণগুলি ঠিক এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ কাঁরয়া লইবে । 
এইরূপ কোণ করিলে চ।দর বেশ আঁটসাট থাকে । 

এইবার 'িছানার উপরে ম)।কিনটোশ 'বিছাইয়া দিবে । শিশু, বৃ্ধ, টঅচৈতন্য কিংবা 
মলমূন্রের বেগধারণে অক্ষম (01000001051) রোগীদের বিছানায় ম্যাকনটোশ 
অপারহার্ঘ। এইবার সাদা একখানি চাদর দিয়া ম্যাকিনটোশ চাবিয়া দাও। 
ম্যাকিনটোশের ঠান্ডা ভাব সাধারণতঃ রোগীর ভাল লাগে না। তাই উহার উপরে 
একখানি চাদর পিয়া দুই পাশে*ভাল কাঁররা গধাঁজয়া দিবে । বালিশ দুইটি যথাস্থানে 
রাখিয়া দিবে । 

তৃতীয় চাদরখানি 'দিয়া'রোগীর দেহ ঢ।কিয়া'দিবে । রোগীর পায়ের দিকে তোশকের 
নীচে উহা আলতোভাবে গর্খজয়া দিবে । কোণগুলি এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ 
করিয়া দিবে, তাহা হইলে রোগণ নড়াচড়া ব'রিলেও গা হইতে (চাদর খুলিয়া পাড়বে না। 
শশতকাল হইলে পাতলা আচ্ছাদনের উপর একখানি, প্রয়োজনবোধে দুইখানি হাল্কা 
অথচ বেশ গরম কম্বল চাপাইয়া দিবে । 

রোগশীকে বিছানায় শাক়্িত রাখিয়া শয্যা রচনা ("9০৫ 1721106 গাচা। [10৩ 
28071) 8 শায়িত অবস্থায় রোগীর বিছানা পাঁরবর্তন করিতে হইলে দুইজন লোক 
্বরকার । খাটের দুই দিকে দুই ব্যান্ত দাঁড়ীইবে। চাদরের এনভেলাপের মত কোণগুি 
প্রথম আলগা করিয়া লইবে। তারপর রোগীর গায়ের উপরকার সমস্ত আচ্ছাদন 
সরাইয়া ফোঁলবে । এইবার প্রথম ব্যন্তি পরিষ্কার চাদর, ম্যাকিনটোশ লম্বালম্বিভাবে 
গোল করিয়া গুটাইয়া লইয়া বিছানা ধ্দলের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে এবং রোগীর: 
মাথার বালিশ সরাইয়া লইবে। তারপর 'ছিতীয় ঝান্ত রোগীকে একপাশে কাত করিয়া 
ধারয়াঁ রাখিবে । এাঁদকে প্রথম ব্ন্তি বিছানায় পাতা ম্যাকনটোশ ও চাদর একসঙ্গে 
গোল করিয়া গুটাইয়া অপসা'রত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার চার ও ম্যাকিনটোশ 
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পাতিতে থাকিবে । বিছানার মাঝামাঝি পর্যন্ত চাদ্দর পাতা হইলে তীয় ব্যন্তি রোগীর 
কাঁধ ও নিতম্বের নীচে হাত রাখিয়া রোগীকে তুলিয়া ধরিবে এবং প্রথম ব্যন্তি চাদর ও 
ম্যাকিনটোশ সম্পূর্ণ তুলিয়া পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ দ্রুত টািয়া পাতিয়া দিবে । 
সর্বশেষে চাদরের কোণগ্ল এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া দিবে । বালিশ 
যথাস্থানে রাখিবে এবং রোগীর গায়ের উপর চাদর টানিয়া দিবে । 

4. গৃহ-পরিচালন। ও পারিবারিক স্বাস্থ্য 
(119106 0091795650)6150 2110 1817)215 1)68100)] 

(1) মাতা এবং শিশুর 'চিকিৎসাগত মত্ব (1১1601091 ০16 101 700117618 

9100 11771)05 ) 

গর্ভবতা নারীর যত £ শিশু গর্ভে আসিবার পূর্ব হইতেই নারীকে বিশেষভাবে 
প্রস্তুত হইতে হয় এবং তাহার চিকিৎসাগত ধতের প্রয়োজন দেখা দেয় । রুগ্ন ও দূর্ল 
নারী কখনই সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানের মা হইতে পারে না। গর্ভকালে যাহাদ্ের ওজন 
স্বাভাঁবক অপেক্ষা কম থাতক বেশশর ভাগ ক্ষোত্রই তাহাদের অকালে গভ'পাত হয় এবং 
তাহারা টউক্সেমিয়া (19501018 ) ও ইক্লামৃপাসয়া (12019700)518 1 নামক কঠিন রোগে 

আকান্ত হয়। একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে গভ'বিতী নারীর মত্যু পযন্ত ঘটিতে 
পারে। সুতরাং গভে” আসবার প্রাক্কালে নারীর দেহের স্বাভাবিক ওজন রক্ষা বারবার 
জন্য উপয্ন্্ত খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য । পনঘ্উকর খাদ্যের অভাবে সর্বাপেক্ষা বেশ ক্ষতি 
হইবে গভশ্ছ ভুণের । ইহার ফলে অপাঁরণত, বিকলাঙ্গ এমন ক ম.ত সন্তানও জদ্মিতে 
পারে। 

পুষ্টিকর খাদ্বোর অভাবে যেমন ইক্রযাম্পসিয়া রোগ সষ্টি হইতে পারে তেমনি 
আঁধক পরিমাণ পুষ্টিকর খার্দের প্রভ.ও এ রোগ দেখা দিতে পারে । গভবিতী 
নারীর দেহের ওজন হইতেই সে তাহ।র ৩পযুক্ত খাদ্য পাইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। গণভর প্রথম [তিনমাস ২ পাউন্ড, ধৰ্ঘতীত্ন তিনমাসে ৪ পাউণ্ড এবং শেষের 
তন মাসে ৬ পাউণ্ড মোটান:1) এই হারে দেহের ওজন বধদ্ধি পাইলেই গভবতী নার 
তাহার যথে(পযুক্ত খাদ্য পাইতেছে খাঁলম্না ধরা যাইতে পারে। দৈনিক খাদ্যের 
ক্যালোরণ বা তাপমূল্য কমাইয়া বা বাড়াইয়া দেহের ওজনের এই হার রক্ষা করা যাইতে 
পারে । একজন গভভবতী নারীর প্রথন চি্তসাগত যহ্থের নধ্যে পড়ে তাহার নিয়মিত 
গুজন লওয়। এবং তাহার জন্য যথোপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা। 

খান্যঃ খাদের তাপমূল্য- গতর প্রথন কয়েক মাস খাদ্যের তাপমুল্য স্বাভ।বিক 
অপেক্ষা বদ্ধি কারধার তেমন প্রয়োজন হয় না। বে তাহার দেহের ওজন যদ্ধ 
স্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকে ( 014০7452517.) তাহ। হইলে খাদ্যের তাপমূলা বৃদ্ধি 
করিয়া স্ব'ভাঁবক অবন্থায় 'ফিরাইয়া আনিতে হইবে । গভে'র নবম মাসে মেটাবালিজম 
বৃদ্ধি পায়, এইজন্য এই সময় আঁধক ত।পনূলে,র খাদ্য প্রয়োজন হয় । ২২০০+৩০০ ) 
বন্তু গর্ভের শেষের দিকে আ!বার হাঁটা চলা ও শরাঁরি$ পরিশ্রমের কাজ কমিয়া আসে 
তখন তাহাকে একজন অল্প পাঁরশ্রমণ প্রাপ্তবয়স্কা নারার স্বাভাবিক অল্পমল্য অর্থাৎ 
২২১০ ক্যালোরী তাপনূল্,র খদ্য দিলেই চলিবে ॥ 
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প্রোটিন £ নিজের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং গভ্থ ভুণের পারপুষ্টির জন্য 
গভবিস্থায় নারণর প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় । এই সময় প্রোটিনের পরিমাণ 
বাড়াইতে হয় এবং প্রোটিন প্রাণিজ প্রোটিন হওয়াই বাঞ্চনীয় । খাদ্যে উপযুন্ত পরিমাণ 
প্রোটিন থাকিলে টক্সেমিয়া রোগের সম্ভাবনাও কম থাকিবে । 

ধাতব লবণ £ ভ্রুণের আঁস্ছ"র পারিপট্টি ও বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস- 
ঘাট ধাতব লবণের প্রয়োজন । লৌহঘটিত লবণের অভাব হইলে গর্ভবতী নারীর 
রন্তাপ্পতা (87৫]715) রোগ হইবার আশঙ্কা থাবে । সুতরাং দৈনিক খাদ্যে যথেষ্ট 
দে হ্খাতত খাদাদ্রবোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । দূুধঃ ডিম, মাছ ইত্যাদি হইতে এই 
স্লা ধাতব লবণ পাওয়া যাইতে পারে । 

ভাইটামন £ ক্যালসিয়ামের যথাযথ ব্যবহারের জন্য খাদ উপযুন্ত পরিমাণ 
ভাইটামন ড+-এর ব্যবস্থা থাকা দরখার । ইহার অভাবে ভ্রুণের অচ্ছি পাঁরিপুস্ট হইবে 
না। নাখন, ?িম, কডালিভার অয়েল, শাকিলভ।র অয়েল, ইলিশ মাছ ইত্যাদিতে এই 
ভাইঠামিন পাওয়। যায়। 

ভাইঢামিন এ? ও “বর অভাব অনে« সময় বিখলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয় । গভবিদ্থায় 
শরার সুস্থ রাখিতে ভাই» মিন 1ব-কমপ্লেক্স (3-0971091,৯ ) বিশেষতঃ ভাইটামিন শব 
বিশেষভাবে সাহাযা বারয়া থাকে । খাদো এই সকল ভাইটামিন উপযুক্ত পরিমাণে 
থ।বিলে গা-াম ধরা, পেটে বেদনা অনুভব করা ইত্যাদ সাধারণ অসুস্থতার লক্ষণগূলি 
দেখা যায় না । এই ভাই'মন পোত্টবাতিনা দুর করিয়া শারীরিক ও মানসিক সুক্থতা 
বদ্ধ করে । গভেরি শেষ মাসে গভন্নীর খাদ্যে ভাইটামিন “কে যুক্ত খাদ্যের ব্যবচ্থা 
করা বর্ভবা । 

একজন গভবত নারীর খাদো প্রতিদিন কিছু খাদাশস্য অথাৎ ভাত, রুটি ইত্যাদি 
দুধ, মাছ বা! মাংহা, সবুজ শাবসবজ' অনানা তরবারি, লেবু জাতীয় ফল, মাখন ও 
১6 15ম থাখন কতা । 

দাবা £ অনেক গভিণন নারার প্রথম অবস্থায় গা বশির ভাব দেখা দেয় । সকালে 
কাবোঁভাইড্রেট জাতীর খাদাদ্রবা, যথা- 9, চিনি, জেলণ, চিড়া, মাড় ইত্যাদি গ্রহণ 
ঝরিলে এই অস্তাবধা দূর হয় । 

চোখে হঙাৎ ঝাপসা দেখা ও মাথা ঘোরা 8 এর.প ক্ষেত্রে প্রত সপ্তাহে তাহার রক্তের 
চাপ পরীক্ষা করাইবে এখং চিকিৎসকের 'নর্দেশ লইবে | 

হাত-পা ফোলা ঃ হত বিশেষতঃ পা ফোলা শুরু হইলে বুঝিবে তাহ।র শরীরে 
গল জমিতে শুরু করিয়াছে । ফোল। শুরু হইবামান্ন নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ কারবে-_- 

(১) ত।হার খাদা হইতে লবণ হাস করিতে হইবে ; 

৬২) তাহাকে প্রচুর পারমাণে জল পান কাঁরতে ধাঁলবে ; 

(৩) কোম্ঠকাঠিন্য এড়াইয়া চলিতে নিশি দিবে । 

মুত্র-পরীক্ষা ৪ গাঁভিণধ নারণর মূত্র পরাঁক্ষা করাইয়। যাঁদ এযালবুমিনের উপাঁচ্ছাতি 
লক্ষ্য করা যায় তবে খাদ্য হইতে প্রোটিন কমাইবে এবং ডিম বাদ দিয়া দিবে । 
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অকালে ঘাহাদের গভপাত হয় পুনরায় গর্ভ সপ্টারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রন্তু পরাক্ষা 
করাইবে এবং চাঁকৎসকের নিদেশি মায়া চলিবে । 

ভাবী মায়ের আরও কতকগুলি ব্যাপারে সতর্ক হইতে হইবে । তাঁহার বিশ্রাম, 
বায়াম ও ঈনানও হইবে উদ্দেশাপূর্ণ | 

বিশ্রাম £ ভাবী মায়ের প্রচুর বিশ্রাম প্রয়োজন । প্রতিদিন তান অন্তঃত নয় ঘণ্টা 
[বিশ্রাম করিবেন এবং '্দনের বেলাতেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা চিত হইয়। 'বশ্রাম লওয়া উচিত। 
সবরকম উৎকণ্ঠা ও কাজের চাপ হইতে তাহাকে রেহাই দিতে হইবে । 

ব্যায়াম £ বিশ্রাম যেমন আবশ্যক ব্যায়ামও তেমাঁন। ভাবী মাত। তাহার লঘু 
গৃহকর্ম কাঁরয়া যাইবেন তবে কঠে।র পারগ্রমের কাজগুলি তিনি করিবেন না। যহি।রা 
কোনরূপ গহকর্ম করেন না তাঁহাদের অবশ্য কিছ: ব্যায়াম কারতি হইবে । ল্টান চিত 
হইয়া শুইয়। প্রথমে এক পা তারপর আরেক পা তুলিয়া রাখিয়া পায়ের আওঙলগ.লি 
ছড়াইয়া দিবেন। তারপর ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া পা নামাইয়া আনবেন । 
পুনরায় চিত হইয়া শুইয়া পা দুখাঁনি যতদূর সম্ভব ফাঁক কারিয়। দিবেন, পরে গুটাইয়া 
আনিবেন এবং ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যায়াম চালাইবেন। পযন্ত ব্যায়াম কাঁরলে 
মাংসপেশশ সবল ও নরম থাকে এবং প্রসবকালে কোন কষ্ট হয় না। 

স্নান ঃ স্নানের উদ্দেশা কেবল পরিজ্কার হওয়া নয়, গভখ্দ্থায় স্নান টাঁনকের কাজ 
করে। ঈষদষ্ জলে কিছংক্ষণ বাঁসয়া তারপর ঠাণ্ডা জলে গান্র মাজনা সহকারে স্নান 
কাঁরলে দেহে রন্তু চলাচল হয় এবং ভাধী মায়ের মাংসপেশীর নমনসগ্রতা আতিশয় বদ্ধি 
পায়। 

গভবিস্থায় শেষ মাসে বসিয়া স্নান করা 'নাঁষদ্ধ কারণ এই সময় দেহের অঙ্গপ্রতাঙ্গ 
শাথল হইয়া পড়ে এবং যোনিপথে জল প্রবেশের সঙ্গে কোন সংক্রামন পদাথও শরারের 
ভিতরে প্রবেশ কারতে পারে । তাই এই সময় বর্ষণ স্নান বাঞ্জনীয়। যে সকল স্থানে 
তাহ।র সুযোগ নাই সেখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া নান করতে হইবে । 

গভবিস্থার শেষের তিন চারি মাস কুচাঁক ও তলপেটে অলিভ অগ্নেল বা সারষার 
তেল গরম করিয়া মাঁখিলে মাংসপেশশ সঙ্কুচিত হয় এবং তলপেটে দাগ পড়ে না। 

ভাবী জনন উপরোন্ত নিয়মে নিজ দেহের যত্র লইবেন এবং সন্তান প্রসবের পর 
তান্ততঃ দ্ূই দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবেন । তারপর আবার ধীরে ধীরে পর্ষেকার 
স্বাভাঁবক জীবনে ফিরিয়া আসিবেন । 

স্তলযদানকারণী মাতার চিকিৎসাগত যত £হ জন্মের পর অনেকদিন পধন্ত শিশু মায়ের 
স্তন্য পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে । খাদোর জন্য মায়ের ৬পরই তাহাকে নিভরি করিতে 
হয়। শিশুর এই খাদ্যের জন্য মায়ের খাদ্র প্রয়োজনীয়তা বদ্ধি পার । এই সময় 
নারী যে খাদাদ্রব্য গ্রহণ করে তাহা প্রধানতঃ দুইটি উদ্দে'শা--(১) তাঁহ।র নিজের 
দেহের অভাব পরণের জন্য এবং (২) শশুর খাদ্য প্রস্তুত কারবার জনা । শিশুর 
জন্য মায়ের স্তনে যে দুধ সৃষ্টি হয় তাহাতে উৎকৃজ্ণ শ্রেণীর প্রোটিন থাকে । এক গ্রাম 
দুধের প্রোটিন প্রায় দূই গ্রাম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদোর প্রোটিন হইতে উৎপন্ন হয় । সুতরাং 
শিশ্র খাদ্য এই দুধ প্রস্তুত করিবার জন্য মায়ের খাদ্যে মাছ, মাংস ইত।।ঁদ উৎকৃষ্ট 
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শ্রেণীর প্রাণিজ প্রোটিনের ব্যবস্থা থাকা দরকার । ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম ও 
লৌহঘাঁটত খাদ্যদ্রব্যও প্রচুর গ্রহণ করা দরকার । এই সময় নারীর ক্যালোরর 
প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায় । দেখা গিয়াছে দৌনক একটি শিশুকে ১ পাউণ্ড দুধ পান 
কর।ইতে মায়ের ৬০০ ক্যালোরা তাপ বা শক্তি প্রয়োজন হয় । ক্গতরাং একজন |স্তন্যবান- 
কারা জননীর খাদ্যে প্রায় ২২০০+৭০০-২৯০০ ক্যা, তাপ ও শান্তর প্রয়োজন হয় । 

গভবিদ্থায় তাঁহাকে যে খাদ্য দেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনায় দূধের পরিমাণ আরও 
বাড়াইতে হইবে । আঁতিরিন্ত তাপ বা শন্তির অভাব পুরণের জন্য মা তাহার নিজের রুচি 
অন:যায়ী ভাত, রুট জেলী ইত্যা্দ যে কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। 

শিশুকে শ্তন্যদান বন্ধ কারবার সঙ্গে সঙ্গে এই খাদ্য ।পারিবর্তন কাঁরয়া পূর্বেকার 
খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা মেদ এবং চাঁব সৃষ্টি হইবে এবং 0099115 রোগের লক্ষণ 
জখা দিবে। 

মায়ের স্বাস্থ্ারক্ষার জনা উপরোন্ত কারণে সন্তানের জন্মের পরে এবং স্তন্যদান বদ্ধ 

কারবার পরে আবার ওজন লইয়া দোঁখতে হয় । 

[শশুর চাকৎসাগত ঘত্র ৪ ভূমিষ্ঠ হইবার পূব হইতেই শুর চাকিৎসাগত 
ষত্রের প্রয়োজন অনূভূত হয়। শিশু মাতৃগর্ভে আসার পুর্বে জননী যদ যথোপয্ন্ধ 
খাদ্য পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার ওজন বৃদ্ধি স্বাভাবিক হইয়া থাকে তবে শিশুরও 
৬পযুক চিকিংসাগত যত্ব লওয়া হইয়াছে বলা যায়। 

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে চিকিৎসক ও ধাত্রী তাহার প্রাথামক যত্বের ব্যবস্থা কারবেন। 
ভারপর জননকে তাহার দৈহিক প্রয়োজনগুলি ঠিকভাবে মিটাইতে হইবে । এই দৌঁহক 
প্রয়োজন হইল প্রধানতঃ পাঁচটি-উপযুস্ত আহার, নিদ্রা ও খিশ্রাম, আলো, উত্তাপ ও 
পরিচ্ছন্নতা । ওজন লইলেই বোঝা যাইবে শিশুর প্রয়েজনগুলি 'ঠিকভাবে মিটিতেছে 
কনা । একটি স্বাস্থ্যবান শিশুর চিহ্ন হইল £ 

(১) শিশুর ওজন বয়সের অনুপাতে যথাযথ বৃদ্ধি পাইবে ; 
(২) মাংসপেশীসমূহ দৃঢ় ও জুগঠিত হইবে ; 
(৩) মল স্বাভাঁবক ও নিয়মিত হইবে ; 
(8) শিশু সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে এবং তাহার স্রনিদ্রা হইবে । 

সুতরাং চিকিৎসাগত প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে ওজন লওয়া। শিশুর অন্যতম 
1চকৎসাগত প্রয়োজন হইল তাহার মধ্যে অনাকুম্যতা শান্ত বা রোগপ্রাীতিরোধক ক্ষমতা 

পি স্টিকরা। এইজন্য শিশুকে 'নাঁদঘ্ট সময়ে প্রার্থামক টিকা, পে।লিওর টিকা, দ্রিপল 
গ্যাপ্টিজেন, টি.এ.বি-সি. ও টাইফয়েডের ইনজেকশন 'দিবার ব্যবচ্ছা কর। হইবে। 

এই সকল ব্যবচ্থা গ্রহণের পর যাঁদ তাহার মধ্যে কোন অসুস্থতা দেখা বার বা পৰ 

ছু স্বাভাবিক থাঁকয়াও তাহার ওজন ঠিকভাবে বৃদ্ধি না পায় তবে বিশেষজ্ঞের 
পন্বামর্শ লইতে হইবে। 

(2) শিশ;র অনাক্ুম্যতা ও দাঁতের মত্ত 
(11000001)18201017 2110 06018] ০216 (01 01)110161) ) 

আমরা নানারকম রোগজীবাণুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিতেছি । আমাদের 
দেহের শোণিতে সংক্রামক ব্যাধি গুতিরোধের এক সহজাত ক্ষমতা আছে । এই ক্ষমতা 
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না থাকিলে মানুষ নানারকম রোগের কবলে পাঁড়িয়া অচিরে প্রাণ হারাইত । কৃন্রিম 
উপায়ে টিকা দিয়া ব্যাধি প্রতিরোধ করার শাল্ত আরও বাড়াইয়া তোলা যায়। 

তোমরা জান যে সংক্লামক রোগের জীবাণু বা ভাইরাসের দেহে নিজ নিজ %0108০7) 
নামে প্রোটিন থাকে । কোন রোগজীবাণু যখন দেহে প্রবেশ লাভ করে তখন উহা 
শরীরে বিষ (0০৮10) সৃস্টি করে। এ রোগের জীবাণু অথবা ভাইরাস যাদ মৃত 
1কংবা দুর্বলীকৃত অবস্থায় কীন্রম উপায়ে জীবদেহে অনুপ্রবেশ করান যায় তবে দেহ 
নিজের মধ্যে রোগ প্রাতরোধক শন্তি বা 211111১9 সূন্টি করিয়া লইতে পারে। 
এইভাবে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার শাল্তিকে বলে অনারুমাতা (1004171526107 )। 
কতকগুলি রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা শান্ত অজর্ন করার শৈশবই প্রকৃষ্ট সময়। 
সাধারণতঃ বসন্ত, পোলিও, ডিপথেরিয়া, হৃপিং কফ, 'টিটেনাস, ক্ষনা, টাইফয়েড, কলেরা 
ইত্যাঁদ রোগের জন্য শিশুকে টিকা দেওয়া হয় । 

/ (১) বসন্তের টিকা ৫ রসম্ত রোগাক্রান্ত গরুর দেহের দূর্বলীকৃত ভাইরাস লইয়া 
[শিশুর দেহে অনুপ্রবেশ করান হয় । জন্মের পর প্রথম ছয় মাসের মধো একবার এবং 
[তন বছর পরে 'দ্বিতণয় বার ?টিকা দিতে হয় । তারপর প্রত বছরই টিকা দেওয়া চলে। 
কেবলমাত্র প্রাথমিক টিকা ( 7117701 ৬৪০০1090100 ) দিবার পর প্রবল জর, 'খিচুশন্ 
এবং টিকার স্থানে প্রবল বেদনা অনুভূত হয়। যত কম বয়সে প্রাথামক টিকা দেওয়া 
যায় তত কম প্রতিক্রিয়া হয় । 

(২) ট্রিপল এযাণ্টজেন (70001540085) 8 হুপিং কফ, ডিপথোঁরয়া ও 
ধনুস্টস্কারের প্রাতিষেধক টিকা! হুণিং কফের সঙ্গে ভিশীিরিয়ী ও -ঘবনঙ্কীরৈর 
ভাঁতেতাহীশ-মিশ্রিত কাঁরয়া দেওয়া হয় । ইহাকে বলে [1101৩ £১008০7 5 প্রাথমিক টিকা 
দ্বার ২৩ মাস পরেই অথবা ছয় মাস বয়সে প্রথমবার ইনজেকশন দিতে হয়। এক মাস 
পর পর আরও দুইটি ইনজেকশন দিতে হয়। তারপর চার-পাঁচ বছর বয়সে একটি 
009০9551 ৫099০ দলেই চলে । 

(৩) পোলিও বা শিশু পক্ষাঘাত_.( 7০110709110 )£ যে জাতের ভাইরাস 
পক্ষাঘাত সান্ট কারতে অক্ষম (0010-001815 00 30781005 ০01 0০119 ৬1103 ) এই 

জাতের ভাইরাস একখণ্ড চিনির মধ্যে প্ারয়া শিশুকে খাওয়ান হয় । ইহা 5৪০1 
৬ ০০০11।০ নামে পারাঁচিত। 

ট্রিপল গ্যাণ্টিজেন শেষ হইবার তিব চার মাস পরে কিংবা এক বছর বয়সে প্রথমবার 
এবং তন মাস পর পর মোট তিনবার খাওয়াইতে হয় । সাঁতি আট বছর বয়সে আবার 
একটি ০০০9৪1 ৫০936 'দিতে হয় । 

উপরোন্ত প্রতিষেধক 'টিকাগ্ছীল সর্বদা ৩।৪ মাসের ব্যবধান রাখিয়া 'দিতে হয় এবং 
উহার্দের একসঙ্গে দেওয়া চলে না। 

(8) 1টি, এ. বি. সি. (751010910) 79191511010 & 8170 0 8170 (0101019) ৪ 

আজকাল টাইফয়েড, প্যারীটাইফয়েঙ এবং কলেরারোগের জীবাণু 'মাশ্রত বারিয়া টি. এ. 
বি. সস. ইনজেকসন দেওয়া হইতেছে । 'শিশুদেরও এই টিকা দেওয়া যায় । 

»1--৩ 
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(৫) বি. দি. জি. টিকা ঃ প্রায় এগার বছর বয়সে বালক-বালিকার দেহ পরীক্ষা 

বরিরা দেথিত হর শরারে রোগ প্রাতিরাধক ৪01০০৫$ উপস্থিত আছে কি না। যদি 
না থাকে তবে ষক্ষমারেগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হয়, নতুবা 'দিবার প্রয়োজন নাই। 

কালমেৎগ'রা (85011105 081776165 07:04710. ) আবিষ্কৃত এই কা বিসিজি 

(7০07) নামে পরিচিত । 

শিশুর দাঁতের যত £ জন্মের পর্ব হইতেই শিশুর দাঁতের যত্ত শুর, হইয়া যায় । 
সন্তানসম্ভবা মায়ের খাদ্যে সেজন্য ক্যালসিয়াম, ভাইটামিন ভিঃ প্রোটিন ও খাঁনজ 

পদাথ" থাকা দরকার । জননীর খাদের উপর শিশুর সাধারণ পুষ্টি ও দাঁতের ্পস্থৃতা 
ণিনভ্র করে। জন্মের পর শশুর নিজের দাঁতর দিকে নজর দিতে হয়। সাধারণতঃ 
৫৬ ম।স বয়সে দাঁত উঠত আরম্ভ কর এবং শেষ হয় বছর দুই বয়সে । প্রথম দাতি 
যাহ।বে আমর: পূধের দাঁত খাল ভাহ'র সংখ্যা হইল বিশ । এই দুধের দাতি পাঁড়িয়া গিয়া 
প্রায় ণা,র। -ছ.রর মধ্যে পিতীয় এবং স্থায়ী অ।সশটি দাঁত ৬ঠিয়া যায় । বাকি চ।রাঁট বড় 
বা আনেন দাঁত ওঠ অ।রও তআ.নক্ পরে। দুধের দাঁতের মাক যত্র নিতে পারলে পরে 
হ্থায্রী দাঁতও সুস্থ এবং সবল হর । শিশুর দাঁত ভাল রাখিতে হইলে দাঁতি পরিষ্কার র।খ। 
এবং সঙ্গ সঙ্গে উপযুক্ত খাদা এ দুয়ের দিক্হে সমান নজর দিতে হইবে। 

(৯) খাদ্য ঃ সমগ্র দেছের মতই দাঁতর পউও নিভ/র করে খদ্বের উপর | দেহে 
ব্যাপাঁসরাম, ফসফরাস ও ধাতখলবণাঁদর অভ।ব হইলে দাঁতের যথাযথ গঠন ও পুষ্টি হর 
না। বিশেষতঃ এ ও ডি ভাইটামিন দাঁতের পক্ষে অপারহাষ। িশ,র দাঁত যাহাতে 
ভাল থাকে এইজন্য তাহাকে যথেষ্ট পাঁরমাণে দুধ, ফলের রস ও কডালিভার অক্পল অথবা 
শার্ক লিভার অয়েল দিতে হইলে । 

(২) দাঁতের পারিচ্ছ্তা £হ অপাঁরৎকার রাখিলেই দাঁত খারাপ হয় এবং দাঁতের 
রোগ দেখা দেয় । আহারের পর ভাল করিয়া মুখ না ধুইলে মুখে খাদ্যকণা পচিয়া অস্ 
সৃন্ট করে এবং দত্তক্ষত (০11১9 ) দেখা দেয় । তাছাড়া দাঁতের গোড়ায় লালা ও 

খাদ্যকণা জনিয়া থাকিলে মুখে সহজেই রোগজীবাণ; সুষ্টি হয়। তখন দাঁত দিয়া 
পুত ও রন্ত পড়ে । ইহাকে পাইওরিয়া (১১০011709০8 ) বলে। 

ছোট শিশুদের দাঁত কিভাবে খারাপ হয় £ ছোট বাচ্চারা বিস্কুট, চকোলেট, 

আইসক্রীম হতাদি জিনিস খাইতে ভালবাসে । এইসব 'জীনিসগুলি দাতের ফশকে 
লা'গয়া থাকে এবং তাহাদের দত খারাপ করে। 

দাঁতের ফু £ দাঁত ওঠার সময় আগে পযন্ত জলে কয়েক ফেশটা লিস্টারিন দিয়া 
মুখ ধুইয়া দিতে হয়। দাঁত ওঠার পরু প্রতিদিন দৃইবার প্রত্যষে ঘুম হইতে ওঠার 
পর এবং রাত্রে 'নদ্রা যাইবার পূর্বে আরেকবার বাচ্চার দাঁতি মাজানোর অভ্যাস করাইবে। 
প্রথমে আঙুল দিয়া দাঁতের মাড়ি ভাল করিয়া ঘষিয়া ফেলিবে। তারপর ব্রাশ কিংবা 
দাঁতন পিয়া দাতি মাজিতে বাঁলবে। ব্রাশের তুলনায় দাঁতনই উৎকৃষ্ট । সর্বদা ভাল 
জাতের মাজন ব্যবহার করিবে । অহ্ছাড়া প্রাতবার আহারের পর ভাল করিয়া কুলকুচা 
কাঁরয়। মূখ ধুইয়া ফেলার অভ্যাস জন্মাইতে হইবে । 

স"5ব হইলে মাঝে মাঝে দন্ত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ভাল। দাঁত হইতে শরীরের 
বহু রোগ ধরা পড়ে । দৃতি ধেন একটি ল্যাবরেটরি । একজন বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক 
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বলিয়াছেন দশত শরারের সঙ্গে অদ্ভুত সম্পর্কে আবদ্ধ । শরীরে কিছু হইলে মুখের 
ভিতর তাহার লক্ষণ মেলা সহজ আবার মুখের ভিতর কিছু হইলে শরীরে তাহার 
উপসর্গ দেখা যায় । 

(7) গৃহে অসংস্থতার লক্ষণ চানৰার উপায় 
(7২০০0£0151716 51101360703 01111105526 11011) 

দৈহিক অস্থাস্থন্দ্য বোধই অস্রস্থতার বা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ ৷ গা ম্যাজ ম্যাজ 
করা, খাবারে অর্চ ইতাদিরুপে এই অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ পায়। আমাদের দেহের 
প্ররতোকটি জঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন তাহাদের 'নজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তখন 
আমাদের দেহের মধো একটি স্বাচ্ছন্দাবোধ আসে এবং আমরা তখন নিজেদের সুচ্থ বলিয়া 
মনে করি । অরঙ্গ-প্রতাঙ্গগূলি সুষ্ঠুভাবে কান্ত করিলে তাহাদের ডপাশ্থিতি আমরা 
অনুঙব কার না। আমাদের হৃখীপণ্ভ ও ফুসফুস অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রনারত 
হইয়া যর্াকরমে দেহে রন্ত-সণ্সালন ও *বাসপ্রম্বাস ক্রিয়া পপ্রিগালনা করিতিছে । কিন্তু 
আমাদেত্র কখনো তাহাদের উপাশ্থিতি বা কাজের কথা মনে হয় না। কম্তু ইহাদের 
চান একটি ঘাঁদ অসুস্থ হইরা পড়ে তবে সেই অনুম্থ অঙ্গা) তাহার ?নজের কার্য 
সু্গুভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না, ফলে দেহের মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং 
আমরা অস্থাচ্ছন্দ্য বোধ করি। অস্ুম্থ হৃৎপিণ্ড রন্ত পারচালনার কাজটি সুষ্ঠুভাবে 
শরিচালনা কারতে পারে না। ফলে বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি বিভিন্ন 
প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া হপণ্ডের অনুষ্থতার কথা জানাইয়া পেয়। তেমাঁন 
মুসফুমটি অসুস্থ হইলে মবাস-প্রশ্বাসের অঙস্গৃবিধা হয় এবং হাঁপাঁন, রঙ্কাইটিস ইতি 
বাল রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া ফুসফুসের অন্তচ্ছতার কথা জানাহ্য়া দের । 
এইরুপে দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ হইতেই আমরা রোগলক্ষণ বৃঝিতে পারি এবং লক্ষণ- 
নম্হের প্রকীতি হইতে উহাদের চিনতে পারা যায় । ঘেষে লক্ষণ দারা উহাদের চিশিতে 
পারা ধায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল । টিকিংসকরাই কেবগ কোন একটি রোগ 
সঠিক ভাবে নিণয় করিতে পারেন । তবে প্রতোক গাৃহিণীরই যদি সাধারণ রোগ 
সম্বন্ধে একটি প্রার্থামক জ্ঞান থাকে তবে রোগার অবস্থা সঙ্কটাপনন হইয়া ওঠে না এবং 
"ংকামক রোগের ক্ষেত্রে উহার প্রসার বম্ধ করা বায়। এহরুপ কয়েকটি সাধারণ 
তোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল । 

জৰবক্স ঃ দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলেই জহরের উপস্থিতি বোঝা যায় । 
জবর আবার নানারকমের-_সাঁবরাম জবর; অবিরাম সকম্প জহর, আঁবরাম জবর, ঘুষধুষে 
জবর, জবরের সঙ্গে আবার সর্দি-কাশি গা হাত পা বাথা, গায়ে ফুস্কুড়ি অথবা রাশ দেখা 
দিতে পারে । এইসব বিভিন্ন লক্ষণযুস্ত জবর বিভিন্ন রোগ সূচনা করে । 

সাধারণ সা্দ-কাশি £ নাক দিয়া জল পড়া, হাঁচি ইত্যাদি রোগের লক্ষন । 

ইনক্ষঃমেঞ্জা £ বরের সঙ্গে সর্দিকাশি ও গা ব্যথা থাকিবে । 
টাইফয়েড £ একটানা জবর চালবে। ভোরের দিকে জবর কন থাকে এবং দ;পুরের 

পরে হাঁড়িতে শুরু করে । নাড়ির গাও মৃদু এবং 1হবা অপরিতকার দেখা যায় । 

দুই.তিন দিন ধারিয়া যদি জবর না কনে এবং উপরোস্ত লক্ষণগ,লি দেখা যায় তবে সঙ্গে 
সঙ্গে বশেষজ্ঞর্দের পরামর্শ লইতে হয় কারণ এঁ জ্বর টাইফর়েডের দিকে যাইতে পারে । 
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হাম £ জ্বরের সঙ্গে কিংবা জবর ছাড়াই দেহে র্যাশ দেখা দিতে পারে । সঙ্গে সঙ্গে 
আক্রান্ত ব্যান্তকে পৃথক্ রাখিবে । শিশু ও বালকরাই সাধারণতঃ ইহার কবলে পড়ে । 

বসন্ত £ঃ অল্প জবর, গা-হাত-পা ব্যথা, গায়ে দুই একটি ফুস্কুড়ি বাহির হইলে বসম্ত 
হইতে পারে মনে করিয়া রোগীকে পৃথক: রাখা উচিত। 

ডিপথোরয়া £ অপ্প জ্বরের সঙ্গে গলা ব্যথা, মুখ দিয়া নাল পড়া, মুখে দূগন্ধি 
ইত্যাদি থাকলে ডিপথেরিয়া রোগের সম্ভাবনা থাকে । এইরূপ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে 
চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হয় । নতুন রোগীর প্রাণহাঁন পর্যন্ত ঘাঁটিতে পারে । 

বদহজম £ খাওয়ার পর খাদ্য দ্রব্য হজম হইল না, বা সঙ্গে চৌয়া ঢেকুর বদহজম 
নিরদদেশ করে। 

কলেরা £ ভে-বমি যাঁদ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এবং ঘাম দিয়া রোগী ঠাণ্ডা 
হইয়া নিম্তেজ হইয়া আসে তবে উহা কলেরার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে। 

আমাশয় ৪ পেটে কামড় 'দিয়া পায়খানা হয়। ঘন ঘন পারখানা 'কিন্তু মলের 
পাঁরমাণ কম, সঙ্গে মিউকাস, কখনও রক্তের 'ছিটাযুস্ত বা দুগন্ধপূর্ণ ইত্যাঁদ লক্ষণ. 
আমাশয় রোগের সুচনা করে । 

্গতরাং জবর, গা-হাত-পা ব্যথা, হশচি-কাশি, পেট ফশপা, বারবার পায়খানা হওয়া, 
ভেদ-বমি ইত্যাদি কতগুলি সাধারণ রোগলক্ষণ । আরও নানাপ্রকার রোগলক্ষণ আছে 
1কন্তু সবগ্ীল একজন গহণীর পক্ষে চেনা সম্ভব নয় । মোটের উপর কোন গুরুতর 
অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেই উহা অস্ুন্থতার লক্ষণ মনে করিয়া চিকিৎসকের পরামশ" 
লইবে । 

শিশুদের ক্ষেত্রে আবার তাহাদের ক্রন্দন, চটৎকার ও মলের বর্ণ অবস্থা জ্ঞাপন করে । 
মযারাসমাস রোগে শিশুরা নাক জুরে ক্ুন্দন করে। আবার মেনেনজাইটিস হইলে 

ভাষণ চীৎকার করে। অবশ্য ক্ষুধা পাইলে 'কিংবা জলতৃষ্ণা বোধ করিলেও তাহারা 
কুন্দন করিয়া থাকে । 

মলের বর্ণ ৫ শিশুর খাদ্যে প্রোটিনের আধিক্য ঘঁটিলে মল নরম, সবুজ এবং ছানার 
টুকরার মত হয়। 

98০7 বেশী হইলে মল জলের মত এবং অস্প গন্ধযুন্ত হয়। মলদ্বারের পাম্বন্ছি 
চম উঠিয়া যায় এবং শৃলবেদনা বোধ করে। 

ফ্যাট বা চাঁবর পাঁরমাণ বেশশ হইলে মল নরম থাকে এবং ছানার মত সাদা টুকরা 
দেখা যায়। 

মলের বণ“ দৌঁখয়া জননী শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে উপযনৃন্ত ব্যব্া গ্রহণ করিবেন । 

অন্ুচ্ছতা শব্দটি আজকাল অনেক বাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে । অসুচ্ছ বলিতে 
আজকাল আমরা দোহক অস্ুম্থতার সঙ্গে মানসিক অন্ুচ্ছতাও বুঝিয়া থাঁকি। বস্তৃতঃ 
মানাসক ব্যাধি অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক অসুস্থতার চেয়ে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় । গহের 
আবহাওয়া যাহাতে সন্তানদের মানসিক 'বকাশ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল হয় এইজন্য 
গৃহিণীকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে । বালক-বালিকা বিশেষতঃ কশোর-কিশোরাীদের 
আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা কিংবা প্রাক্ষোভিক ছন্দ দেখা দিলে গৃহিণী সঙ্গে সঙ্গে 



গৃহ-শহশ্রুষাকারিণীরূপে গহপারিচালিকা ৮৩ 

' সাবধান হইবেন এবং এ জট ছাড়াইবার চেষ্টা কঁরিবেন। প্রয়োজন হইলে বিশেষজ্ঞেরও 
পরামর্শ লইবেন। 

(৮) গে বৃদ্ধ ও অশস্তদের যত্র করা 
(0816 01 0৮০ 010 200 110ঠি) 2 10176 ) 

বুদ্ধ ব্যান্তিদের যঙ্জে রাখা ভারতের পারিবারিক জীবনের একটি বৈশিল্টা । 

বাক্যকে মানুষের দ্িতীয় শৈশব বলা হয়। এই সময় শিশুর মতই তাহার দেহ 
মন দুর্বল হয় এবং অন্যের উপর 'িভরশখল হইয়া পড়ে। ফলে একট শিশুর 
সনানাহার, বিশ্রাম, নিদ্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে যেমন সতকর্তা পালন করিতে হয় গৃহে বদ্ধ 
বান্তিদের বত্বের বেলাতেও অনুরূপ নিয়মশঙ্খলা পালন করিরা চলিতে হয়। 

খাদ্য 8 বৃদ্ধবয়মে দেহযন্ত্ের প্রতিটি অংশেরই কাধরক্ষমত। কিয়া যায়। সুতরাং 
খাদ্যের পরমাণও এই সময় কমাইতে হয় । তেমাঁন বৃদ্ধের খাদ্যবাবস্থায় তাহার দৌনিক 
ক্ষয়প্রণ এবং রোগ প্রাতরোধ করার শান্ত যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকেও লক্ষ 
রাখতে হয় । এই সময় শুধু দেহের ক্ষয়পুরণের জন্যই প্রোটিনের প্রয়োজন হয় বাঁলিয়া 
খাদ্যে প্রোটিনের পাঁরমাণ সামান্য হাস কাঁরতে হয় । স্নেহপদাথ হুজনের শাকও এই 
বয়সে অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং খাদ্যে স্নেহের পাঁরমাণ কমাইয়া সহঞজপ্রাচ্য স্নেহ 
জাতাঁয় খাদ্য গ্রহণ না করিলে পেটের গণ্ডগোল লাগিয়া থাঁকবে। দুধের স্নেহ 
সহজপাচ্য । জস্ুতরাং স্নেহের অভাব তেল, দালদা ইত্যাঁদ খাদ্যের বদলে দুধ, মাখন 
প্রভাতি হইতে পূরণ করাই ভাল । কাবোহাইড্রেটের পাঁরমাণও এই বয়সে কমাইতে হয । 
[বিশুদ্ধ কাবোহাইড্রেট, যথা-_চান, 'মিশ্র ইত্যাদ কম খাইয়া অস্প পাঁরমাণ রি, 
ভাত ইত্যাদির সাহায্যেই কাবেহাইড্রেটের অভাব পুরণ কর্তব্য । বিভিন্ন ধাতব লবণের 
মধ্যে ক্যালসিয়াম একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় লবণ । খাদ্যে উপয্যন্ত ক্যালসিয়াম থাকিলে 
শরীর সুচ্ছ থাকে' জীবনীশন্তি বৃম্ধি পায় এবং ষে'বনকাল আঁধক দিন স্থায়ী হয়! 
এইজন্য দ্ুগ্ধকে বৃদ্ধের খাদ্যের একটি অপরিহার্য অংশ বাঁলয়া গণ্য করা হয়। বয়স 
বদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে মু রন্তাপ্পতাও দেখা দেয় । সুতরাং লোহঘটিত খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধের 
খাদোর অত্যাবশাক অংশ বালিয়া গণা করা উচিত । মাঝে মাঝে যকৃতের ব্যবস্থা করিলে 
এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে৷ ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং 'বাভন্ন শারীরক 
অবস্থা খাদ্যে ভাইটামনের অভাব সূচিত করে। জুতরাং বৃদ্ধের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ 
ফলের ব্যবস্থা করা কর্তব্য । শাক-সবজির পারমাণ একটু কমাইরা দেওয়া ভাল, কারণ 
শাক-সবাঁজর দুষ্পাচ্য সেল্যুলোজ (০০1101959) অজীর্ণ ও বদহজমের স্বঁষ্ট কাঁরতে 
পারে। ফলমৃল এবং বাভন্ন খাদ্যশস্যের (০০০৪1) অপেক্ষাকৃত মৃদু সেলন্লোজই 
বৃদ্ধের কৌন্টকাঠিন্য দূর করিয়া শরীর সুস্থ রাখিবে। এই সকল খাদ্যশস্যের সহিত 
প্রতিদিন ষথেস্ট পরিমাণ জল পান করিতে হইবে । | 

শারীরিক সুস্থতার জন্য বৃদ্ধ ব্যান্তীকে নিম্ীলাখত খাদ্যদ্ুবা দিতে হইবে 

এক পোয়া হইতে আধ সের দুধ, 

৩-৪ আঃ বিভিন্ন ফল, 

৩-৪ আঃ তাঁর-তরকারা, 



৮৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশ-শ্রুষা 

একদিন অন্তর একদিন ১ট কাঁরয়া ডিম, কিছ মাছ, িছ? মাংস, কমলালেব; ইত্যাদি 
ভাইটামিন “স' জাতীয় ফল, 

সামান্য মিষ্টি, অভ্যাস অন্যায়ী চাবাকফি। শরীরের ওজন ঠিক রাখিবার জনা 
প্রায়াজনমত ভাত, রুট, মাখন ইত্যাদি । 

ধৃদ্ধের শারশীরক অস্বাচ্ছন্দাবোধ এবং অজীর্ণতা নিম্মলিখিত উপায়ে দূর করা 
যাইতে পারে ৪ 

(১) শ!ক-ব্জি বা ফলের পাঁরবর্তে ইহার সুপ খাওয়া । 

(২) খাদ্য-দ্রব। গন অবস্থায় খাওয়া । 

(৩) খাদ/ন্দ্রবয (তন বারের পরিবভে” ৪1% বারে অল্প অল্প খাওয়া । 

(8. রাত্রিতে অল্প পরিগাণ এবং সহঞ্জপাচ্য খাদ্য খাওয়া । 

(৫) রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে ১ প্লাস গরম দুধ পান করা । স্নেহজাতীয় খাদাং 
(বাভন্ন প্রকারের ভাজা, কেক; পাঁডিং ও অতাধিক মিষ্টি জাতীয় খাদাদ্রবা বদ্ধবয়সে 
শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটাইতে পারে । প্রয়োজন হইলে এই সকল খাদাদ্ুব্য খাদ্য হইতে 
বাদ দিতে হইবে। 

বদ্ধ বাঞ্তিদের উপরোন্ত নিয়মে খাদ্যের ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে । সারাজীবন তাহার 
আহারের অভ্যাস যাহাই থাকুক না কেন বৃদ্ধ বয়সে কিন্তু প্রাতার্দন ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে 
তাহার আহারের বাবস্থা করিতে হইবে । তাহার রান্রর খাদ্য হইবে আতিশয় লঘ,, 
পরিমাণে অল্প এবং সহজপাচ্য । সন্ধা «টার মধোই [তান তাহার নৈশ আহার শেন 
কাঁরবেন এবং নৈশ ভোজনের পর অন্ততঃ দুই তিন ঘন্টা জাগিয়া থাকবেন । ইহাতে 
ভাল হজম হইবে । 

আহারের মতই বদ্ধ ব্যক্তিদের স্নানের নির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার । ঠান্ডার 
দিনগুলিতে তাহাকে স্নানের জনা ঈধদুষ জল দিতে হইবে । পোশাক-্পরিচ্ছদ হইবে 
পরিষ্কার, মসণ ও আরামদায়ক । পোশাক যেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয় । 

বদ্ধ ব্যক্তিদের বিশ্রামেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয়। সারাজীবন তিনি হয়ত 
বিশ্রামের সুযোগ পান নাই অথবা তেমন প্রয়োজনও বোধ করেন নাই । কিন্তু বার্ধক্য 
তাহাকে মধ্যাঙ্মন ভোজনের পর উপব্স্ত বিশ্রাম লইতে লইবে। বৃদ্ধ বয়সে ঘুম 
সাধারণতঃ কমিয়া আসে । 'তাঁন আঁধকরান্র-জাগিবেন না এবং গৃহের একাঁট নির্জন ও 
আলোবাতাসযুন্ত কক্ষে তাঁহার নিদ্রার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

নিদ্রা ও বিশ্রামের মত তাহার উপয-ক্ক ব্যায়াম ও চিন্তাবনোদদনেরও ব্যবস্থা কারিতে 
হুইবে। বন্ধ বয়সে ভ্রমণই হইল উপযুক্ত ব্যায়াম । যতদ্দিন তাঁহার সামর্থ থাকিবে 
'তাঁন একাই ভ্রমণ করিবেন, তবে প্রয়োজন হইলে তাঁহার জবণের জন্য উপধ্$ সঙ্গীর 
বাবস্থা করিতে হইবে । চিন্তীবনোরনের জনা ঘরে এঢাঁট রোডও, কিছ ভাল পড়ার বই, 
ও পান্তিকা রাখা দরকার । 

দোহক যদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বদ্ধ ব্যান্তদের মানাসক 'নিরাপতার ব্যবস্থা করা দরকার । 
বদ্ধ ব্ত্তদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন কারলে, গ্হের [নানা ক্রিয়াকর্মে তাঁহাদের 

টিন 
মতামত লইলে এবং অবসর সময়ে সকলে মিলিগ্রা দিনের কিহ7টা সবয় তাহার সাক্গ এছ? 
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গল্পগুজব করিলে বহ্ধ ব্যক্তিদের মন শান্ত ও প্রফুল্ল থাকে এবং নিরাপত্তাবোধ 'বঝিঘুত 
হয় না। 

অশন্ত ব্যস্তিদের য় £ বদ্ধ বান্তিদের মতই অশন্তু বাক্তিদের যত্ুও গৃহকম” ও 
গ.হশ্রশ্রষার অন্তর্গত । মানুষ কেবল বার্ধকাবশতঃ অশন্ত হয় না, রোগগ্রন্ত হইয়া 
অকালেও অশগ্ত হইয়া পাঁডতে পারে । বদ্ধদের তুলনায় এইসব অশন্ত ব্যন্ডিদের যর 
নরার ব্যাপারে আরও বেশ সতর্ক হইতে হয়। কারণ অশক্ত বান্তদের দিনের সমস্ত 
বাজগযুলি করিয়া দিতে হয় এবং তাহার গ্রাঁত সর্বদা নজর রাখিতে হয়। বিছানাতেই 
হয়ত তাহাকে স্নান করাইতে হয়, বেড পদন দিতে হয় । ঈলমখনের বেগধারণে যাহা 
অক্ষণ তাহাদের বিছানার মর্বদা ম্যাকিনত্টীশ পাঁতিয়া রাখিতে হয় এবং অনব্রত শইঃ 
থাকার ফলে যাহাতে শয্যাক্ষত বা বেড-সোর না হয় নোঁদনেও লক্ষা রাখিতে হয় । 
ত।ছাড়া চিকিৎসক তাহার খাদা ও অন।ানা বাবস্থা সম্বন্ধে যেসব গনেশ দেন শেগুল 

ধাযথ পালন কাঁরতে হয় । 

ঘ. দুর্ঘটনা, মচকানো. তি 2, বেদনা, কাটিয়া যাওয়া, ববস্তপাত, দহন, 
বিজাতীয় বদ্ত; প্রবেশ, দংশন, হঃলাবদরন করা, ম্ছণ ও অজ্ঞান অবন্থায় প্রাথামক 
প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা । 

(1২061001117 74115 4৯10 09 02,995 01 ০০010018১ 51710119 810 11801105, 
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18110101170, ) 

গহে কিংবা পথে-ঘাটে চলিতে গিন্না আমরা নানাভাবে আঘাত পাইয়া থাকি, । 
এইরূপ দর্্ঘটনা ঘাঁটলে এমন একাঁট জরুরী অবস্থার সৃষ্ট হয় যে সঙ্গে সঙ্গে ৬পঘন্ত 
গ্রতাবধানের ব্যবস্থা না করিলে রোগীর মত্যু পযন্ত ঘঁটিতে পারে! আকঁদিমক 
দ.র্ঘটনার ফলে দেহের কোন অঙ্গ মচকানো, আস্মিভঙ্গ কিংবা সন্ধিচু/।িতি ইত্যাদি নানা- 
জাতটয় বিপদ দেখা দিতে পারে । প্রথমেই মচকানো সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি । 

মচক।ইয়া যাওয়া (51)8177১) 
প াহরররারিপাউজসক 

মচকাইয়। যাওয়া আমাদের নিভানৈনিত্িক ঘটনা । দেহের ভিন্ন সংবোগন্ছল, 
যেমন- পায়ের গোড়ালি, হাতের কাঁব্জ, হাতের আঙুল ইত্যার্দ আমাদের ন।ঝে মাঝে 
মচকাইয়া থাকে । স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে মচকাইয়া যাওয়া কাহাকে বলে 2 কোন 

আকস্নিক আঘাতের ফলে আনাের হাড়ের সম্ধিচ্ছানের চারাদককার দ্নায়,তস্তুর ৬পর 
অতাঁধক টান পাড়া স্নায়্তস্তুগুলি অথব। সন্ধিবন্ধনীগ্যাল (1-1880)-01১ ) ছড়া 

ধায় । হাড় যাঁদ না ভাঙে অথবা হ্থানছ্াত না হর তবে হাড়ের সংযোগম্ছলের এই 
তন্তুগুলি 'ছশড়য়া যাওয়াকেই বলে মচকান (919181 )। 

মচকাইবার লক্ষণ £ (১) সাঁম্ধতে ব্যথা অনুভূত হইবে । 

(২) সন্ধি নাড়াইবার চেপ্টা করিলে ব্যথা লাগিবে। 

(৩) মচকানো দ্থানটি স্ফীত ও বিবর্ণ হইয়া উঠিবে । 

প্রাতাবধান £ (১) রোগীকে মচকানো দ্থানটি সামানা তুলিয়া ধারতে বল এবং 
উহ্বা নাড়াচাড়া করিতে নিষেধ কর। 
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(২) মচকানো স্থানটি উম্মুক্ত করিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধ । 

(৩) ব্যান্ডেজ ভিজাইয়া বাঁধিবে এবং শুকাইয়া আসিলে পুনবরি ভিজাইয়া 'দিবে। 

(8) বাঁড়র বাহরে পায়ের গোড়ালি মচকাইলে জুতা না খুলিয়া বাংলা ৪ সংখ্যার 
মত দূঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দাও। 

আস্মিভক্র (718০60165) 

আকস্মিক কোন আঘাতে বা চাপে হাড় ভাঙিয়া বা ফাটিয়া যাওয়ার নাম আস্ছিভঙ 
বা 'ফ্রাকচার । 'বাভল্ন কারণে আচ্ছি ভাঙতে পারে । অস্থি ভাঁঙবার কারণ £-- 

(১) আস্ছিতে প্রত্যক্ষভাবে কোন আঘাত লাগিলে 
উহা ভাঙতে পারে । পতনের ফলে, চাকায় 'পাষয়া 
কিংবা কোন ভারি 'জানসের আঘাত লাগিয়া নানাভাবে 
প্রত্যক্ষ উপায়ে অস্থি ভাঙিতে পারে । 

(২) পরোক্ষ আঘাতেও অস্ছি ভাঙতে পারে। 
যেস্থানে আঘাত লাগিয়াছে সেখানে না ভাঙিয়া যদি 
অন্য স্থানের অগ্ছি! ভাঙে তবে তাহাকে পরোক্ষ উপায়ে 
আস্ছি ভাঙা বলে। পায়ের উপর ভর দা পতনের 
ফলে যাঁদ হাঁটুর অস্থি ভাঙে তবে উহা পরোক্ষ অস্ছিভঙ্গের 
পযাঁয়ে পড়ে। 

(৩) এতদ্টতাঁত পোঁশক ক্রিয়ার ফলে অঙ্গের সংলগ্ন 
মাংসপেশীগলর প্রবল সঙ্কোচন হয় এবং তাহার ফলে সরল আস্ছিভঙ্গ মিশ্র আস্থিভঙগ 
অগ্ছি ভাঙতে পারে। 

বিভিন্ন প্রকারের অস্থিভঙ্গ অস্থি সব্দা একরূপে ভাঙে না। আস্ছিভঙ্গের 

প্রকারভেদ আছে £ ূ 

১) সরল অগ্থিভঙ্গ (9110091৩017 ০1০১৩৫)£ এইরূপ ভঙ্গে শুধু আস্ছি 
ভাঙিয়া থাকে' আঘাতের স্থানে কোন ক্ষত থাকে না। 

(২) মিশ্র ভঙ্গ (00701901001 0161. )৪8 এইরূপ ক্ষেত্রে অচ্ছি ভাঙবার 
সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন স্থান ক্ষতাঁবক্ষত হইয়া যায় এবং বাহরের রোগজীবাণু এ ক্ষতস্থান 
দয়া সহজেই আহত ব্যান্তর শরীরে প্রবেশ করে। 

(৩) জটিল ভক্র (0010101096৩) £ এইরূপ ক্ষেত্রে অদস্থিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে 
অভ্যন্তরীণ শরারযন্ত্র, যথা- হ্মান্ত্দ্ক, মেরুদণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি আহত হয়। জটিল 
আঁস্িভঙ্গ সরল কিংবা মিশ্র হইতে পারে । 

(8) বহু ভঙ্গ (00200710006) £ একই আঁন্ছ কয়েকটি টুকরা হইয়া ভাঙিয়া 
যায় । 

(৫) পরস্পর লংাবদধ অস্থিভঙগ (17018০5) £ ভগ্ন আস্ছির অগ্রভাগ অপর 
অস্ছির মধ্যে প্রবেশ করে। 
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(৬) গ্রশীনস্টিক কফরকচার (01560 511০1 [০601০) 8 আঁচ্ছ না ভায়া বাঁকয়া 

অথবা ফাটিয়া যায়। সাধারণতঃ শিশুদের ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটে । 
(৭) ডপ্রেসূড ফলাকচার (796155550 ?2০079) £ মাথার খুলি ভাঙিয়া 

নীচের দিকে বসিয়া যাওয়াকে বলে ডিপ্রেসড ফ্রাকচার । 
অস্থিভঙ্গের লক্ষণ $ অস্থি ভাঙিলে আঘাতের স্থানাটিতে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত 

হইবে এবং স্থানটি নাড়াচাড়া করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইবে । ভগ্ন আস্-র চারপাশে 
ফুলিয়া উঠিতে পারে । এতদ্বাতীত ভগ্ন অস্থি দ্থানভ্রষ্ট হয় বলিয়া স্থানটি অসম ও 
অস্বাভাবিক দেখায় । 

আঁচ্ছিভঙের প্রাতিবিধান ঃ অস্থিভঙ্গে প্রাতাবধানকারিণপর প্রথম কাজ হইল আহত 
অঙ্গটি স্বাভাবিকভাবে স্থাপন করা। স্বাভাবিকভাবে সংস্থাপন করিতে পারিলে রক্তক্ষরণ 
বন্ধ করা সহজ হয়। ব্যান্ডেজ ও স্প্লি্ট এই দুইটি 'জানিসের সাহায্যে ভগ্ন আস্থিকে 
স্থিতিশীল রাখা যাইতে পারে। 

ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার £ ঠিক আস্ঘিভঙ্গের স্থানটিতে ব্যান্ডেজ বাঁধবে না। ব্যান্ডেজ 
কখনও এমনভাবে আঁটি করিয়া বাঁধবে না যাহাতে রন্তুসণ্ালন ব্যহত হইতে পারে। 
গোড়ালি ও হাঁটু একসঙ্গে বাঁধিতে হইলে প্রথমে প্যাড দিয়া লইবে । 

স্প্লশ্টের ব্যবহার £ অভগ্রা্ছুর উপরের ও নীচের সাম্ধিচ্ছল দমলাইয়া বাধবার জন্য 
স্পিশ্ট (391100) ব্যবহার করাই য্যন্তযুস্ত। ভগ্রস্থানের বদ্বের উপর স্পিশ্ট বশধিবে 
এবং সম্ভব হইলে আহত অঙ্গ ও স্প্লিন্টের মাঝখানে প্যাড বা পটি দিয়া লইবে। 
স্প্িল্ট যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া উচিত। ছাতা, লাঠি, কাঠের টুকরা বা কার্ডবোর্ড ইত্যাদি 
যে কোন শন্ত জিনিসই 'স্প্রশ্টরুপে ব্যবহার করা চলে । 

দেহের বাভ্ন অংশের আঁগ্বিভঙগ 
চলি তিল হট 

মাথা, হাত, পা, কোমর; মেরুদণ্ড বুকের পজিরা ইত্যাদি দেহের নানা অংশ 
নানাভাবে ভাঙিতে পারে । অস্থিভঙ্গের পূর্ণ চিকিৎসা প্রতিবিধানকারীর পক্ষে কখনও 
সম্ভব নয়। ইহার জন্য সর্বদা চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হয়। তবে চিকিৎসকের 
সাহায্য পাইবার পূর্ব পযন্ত রোগণর অবস্থার যাহাতে অবনাঁত না ঘটে সেইজন্য 
পা*্ববিতর্ঁ লোকেদের চেষ্টা করা উচিত । 

মন্তক ভঙ্গ (19000715 ০91 50911) £ মস্তক ভঙ্গ এক গুরুতর অবস্থা । মস্তাকের 

উধ্বভাগ কিংবা নিগ্বভাগ ভাঙিতে পারে । উধর্কভাগ ভাঙিলে আহত স্থান প্ফত হইয়া 
ওঠে, শরীরে অস্থিরতা প্রকাশ পায়, আঁধিকাশ ক্ষেত্রে রোগ সংজ্ঞা হারায় । নিম্নভাগ 
ভাঙলে রোগীর কান দিয়া একরকম তরল পদার্থ বাহির হয়, , কখনও বা নাক দিয়া রন্ত- 
'্রণ হইতে থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে রন্তবণ" হইয়া ওঠে । 

প্রতিবিধান £ মাথা ও কাঁধে সামান্য উচু করিয়া ও ঠেস দিয়া রোগণীকে চিত করিয়া 
শোয়াও। মাথা একপাশে ফিরাইয়া দিবে.এবং কোন কান দিয়া রন্তক্ষরণ হইতে থাকিলে 
কানের দিকে মাথা ঘুরাইয়া কানাঁটি নীচের দিকে কধিয়া রাখ! তারপর চিকিৎসককে 
সত্বর সংবাদ দ্বাও। 



৮৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশশ্রুষা 

চোয়াল ভঙ্গ (618০$016 01 0০08) £ চোয়ালের অস্ছি ভাঙিলে রোগী কথা 
বলিতে, চোয়াল নাড়িতে এবং কোন কিছ গিলিতে বেদনা বোধ করে । তাহার মুখে 
বেশী থুথু আসে এবং থুথুর সঙ্গে রক্তের ছিটা দেখা যায় । আঘাত গুরুতর হইলে 
দাঁত স্থান্যত হইতে পারে । 

প্রতিবিধান £ রোগীকে কথা বলিতে দিও না এবং সামনের দিকে ঝখাকিয়া বসাও । 
একটি সরু ব্যান্ডেজ লইয়া কানের পাশ দিয়া ঘুরাইয়া বাঁধিয়া দাও । 

মেরুদণ্ড তর্জ (71790101591 5197৩) £ মেরুদণ্ড ভঙ্গ খুবই সঙ্কটজনক অবস্থা । 

প্রাতিবধান £ রোগীকে শোয়াইয়া দাও এবং কোনরূপ নাড়াচড়া কাঁরতে দিও না। 
রোগণি অচৈতনা হইয়। থাকিলে জিহবা আটকাইয়। খাহাতত শ্বাস-প্রশ্বাস বাহত না হয় 
সেই দিকে লক্ষা রাখ । কালাবলম্ব না করিয়া চাকংদকের সাহাযা লও । 

পঞ্জর ভঙ্গ (0120016 91 1105) £ বুকের পির ভাঙিলে মবাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে 

বেদনা অনুভূত হয় । কাশির সঙ্গে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। যন্ত্রণা উপশমের জনা, 
রোগ ঘনঘন ও অগভীর শবাস লইভে থাকে । 

প্রাতিবিধান 2 অস্থি ভাঙিয়া ক্ষত হইলে 'অস্থি স্থিতিশশল রাখবার জনা বক্ষোদেশ 
বেষ্টন করিয়া দুই চওড়া ব্যান্ডেজ বাধিবে । তারপর একটি শ্লিং-এর সাহায্ো হাতখানি 
ঝূলাইয়া রাখবে । বাথার উপশম না হইলে ব্যান্ডেজ খংলয়া ফেলিবে । 

হস্ত ভঙ্গ £ অগ্রবাহ্ এবং উধর্যবাহ্এই দুই জায়গায় হাত ভাঙতে পরে । 

অগ্রবাহ? ভাঙিলে উধর্ণবাহ্র সঙ্গে সমকোণ করিয়া বুকের ভপর আড়া-আড়িভাবে 
হাতখানি রাখিতে হইবে । কনূই হইতে আঙ্গুল পর্যন্ত অগ্রবাহুর সামনে ও পিছনে 
স্প্ি্ট দিয়া লইতে পার । তারপর হাত ও কব্জি জড়াইয়া ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দিবে এবং 
একটি শ্লিং-এর সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখবে । 

উধৰৰাহ; ভাঙিলে আঘাতপ্রাপ্ত হাতটি বুকের উপর রাখ, আঙুলগুলি যেন বিপরীত 
দিকের বাঁধ স্পর্শ করে । বন্ত্া্দি অপসারণের প্রয়োজন নাই । বাহ ও বুকের মাঝখানে 
প্যাডিং দিয়া দূই'টি চওড়া ব্যান্ডেজ পিয়া বূকের সঙ্গে শস্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে । 
তারপর শ্লিং দিয়া হাত ঝূলাইয়া দিবে । 

কাব্জ ভাঙলে উপরের নিয়মে প্রাতীবিধান দিবে । তবে শিং 'দিয়া হাত ঝূলাইবার 

কোন প্রয়োজন নাই । 

শ্রোণনচক্র ভঙ্গ (1172.0101৩ 01109 [১1৮165) £ ইহা ভাঙলে নতদ্ব ও কঁটিদেশে 

ভশষণ যন্্রণা বোধ হয় । নাড়াচাড়া ও কাশিতে যন্ত্রণা বাড়ে । রোগা দাঁড়াইতে পারে 

না। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হুইলে প্রস্ত্রাবের রঙ কালো দেখায় । 

প্রাতিবধান ই হাঁটু সোজা রাখিয়া রোগীকে চিত করিয়া শোয়াও । রোগী হাঁটু মড়তে 
চাহিলে হাটুর নীচে একটি কম্বল ভাঁজ করিয়া দিবে । সত্তর চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। 

উরু, জানুফলক এবং পদভঙ্গ (77201070০01 016 01817 0০90৩, 10)6০920, 

2710 1৩8) £ ইহাদের যে কোন একটি ভাঙিলে আহত ব্যান্তিকে চিত করিয়া শোয়াইবে । 

মাঘাতের দ্থানে স্পট লাগাইয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া দিবে । ভগ্রস্থান নিয়া বেশী নড়াচড়া 

করিবে না। সত্বর চিকিৎসকের সাহায্য লইবে । 



প্রাথমিক প্রাতিবিধান ৮/৯ 

পিস্ট পদ (0193116৫100) 8 পা িঘ্ট হইয়া ক্ষত সৃষ্টি করিতে পারে । ক্ষত 
দেখা দিলে জৃতা খুলিয়া ফেলিবে। জুতা খুলিতে অসুবিধা হইলে উহা কাটিয়া 
ফেলিবে। তারপর আহত পাখ'নি তুলিয়া রাখিবার বাবস্থা করিব এবং ক্ষতের চিকিৎসা 
চালাইবে। পা স্থিতিশীল রাখিবার জন) একটি স্ল্ল্উ লাগাইয়া ব।০ডেজ বাঁধিয়া দিবে । 

পায়ে ক্ষত না হইলে মোজা খুঁলবার প্রয়াজন নাই । আহঙ পাখাঁন উচ্চ করিয়া 
রোগীকে আরামদায়ক ভঙ্গীতে রাখিতে বল । 

বেদনা (১৭17) £ নানাকারণে এবং শরীরের নানা জায়গর বেদনা দেখা দিতে 
পারে। ইহা কোন অসুখ নয় তবে অসুখের পুবলিক্ষণ সুচনা কমে । বাডেন এনা হাত" 
পায়ের গিটে, আবার অজীর্শ, গর7ভোজন, কেন তিন ইতাদি কারণে অনা কঙকগাাপ 
রোগের পুরলিক্ষণ হিনাবে পেটে নেদনা দেখা দিতে পারে । লক্ষণ অনুযায়ী বেদনার 
'চাঁকৎসা চালাইতে হইবে, যেমন কোতকাঠিনাজাঁনত বেদনায় কোন 1455-এর বাবস্থা 
কাঁরতে হইবে পরন্তু গুরুভাজন হইলে লেবুজশ' পান কারতে দিলে উপকার পাওয়া 

প্র ধায়। বেদনার১সঠিক কারণ বোঝা না গলে সব্দ। চিকিৎসকের পরানশ্ লইবে। 

কাটিয়া যাওয়া (08৫১) 

আমাদের দেহচর্শ “কোন ধারাল বস্তুর সংস্পর্শে আপিলে কাটিয়া ধাইতে পারে । 
এইভাবে শরীরের কোন অংশ আঁচড়াইয়া বা ছড়িয়া যাওয়া নতা-নৈশিত্িক ঘটনা । 
এইর'প আঘাতের প্রাতীবধান খবই সহজ ! পরিন্কার তুলা 'কিংবা বস্ত্রখণ্ডে আয়োডিন, 
বোঁঞজিন কিংবা ডেউল মাখাইয়া ক্ষতন্থানটিতে বূলাইয়া [দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া বায়। 
্গতস্থানটি যদ অপরিচ্কার হয়, অথবা উহাতে ধারাল কাট, পুরাতন ভাঙা 'টিন কিংবা 
কোন কটা ফ:টিয়া থাকে তবে প্রথমে সন্তর্পণে এ বিজাতীয় বস্তুটি বাহির করিয়া লইয়া 
পাঁরচ্কার বস্বখণ্ড জলে 'ভিজাইয়া ধুলাবালি মুছঘনা পইবে। তারপর আয়োডিন কিংবা 
বেঞ্জিন মাখাইয়া তুলার প্যাড দিয়া আঘাতের স্থানাটি বাণ্ডেঙ্গ করিয়া দিলেই চলিবে । 
বিজাতীয় পর্দা্থট যদি বাহির করা সম্ভব ন। হয়, তবে আঘাতের স্থানেত উপরে প্রথমে 
তূলা দিয়া তারপর উহার চারিপাশে পাড দিবে । এ পাড় যেন ক্ষতস্থান হইতে যথেছ্ট 
উপরে থাকে । এইবার প্যাডের উপর বাণ্ডঙ্জ বাঁধিয়া "রা সর্বদা! চিকিৎসকের 
স।হায্য লইবে। 

দেহচর্ম সামান্য কাটিয়া গেলে শাঙ্কত হইবার কারণ নাই । কিন্তু আমাদের দেহের 
সর্বত্র কতকগ্যাঁল তন্তু ছড়াইয়া আছে । এই তত্তুগুলি যদি কোন কারণে কাটিয়া গিয়া 
ছিদ্র বা ক্ষত উৎপন্ন করে তবে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার । কারণ, 
ছিদ্রুপথ গভীর হইলে উহা দিয়া আঁবরাম রন্তক্ষরণ হইতে থাকে এবং এ পথে নানারূপ 
রোগজাবাণ্ দেহে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে । এইরূপ ক্ষত নানা প্রকারের £- 

(1) কর্তনজনিত ক্ষত (1001584 %097)0) £ কোন ধারাল অস্ত, যেমন--্ছুরি; 

বশট, ক্ষুর বা রেড দিয়া আমার্দের শরীরের অংশবিশেষ্ব ।ক।টিয়া গিয়া যে ক্ষত উৎপন্ন 
হয় তাহাকে বলে কর্তনজনিত ক্ষত। এইরূপ ক্ষত সাধারণতঃ অবিরাম রক্তপাত হয়। 

(2) ছিন্নভিন্ন ক্ষত (1:9০919660 ৮4০07005) £ কলকন্জা, শেলের অংশ অথবা 
জশবজন্তুর নখের আঘাতে আমাদের শরীর ছিন্নভিন্ন হইয়া কাটিয়া ষায়। রন্তনালীগুলি 
ছিন্নভিন্ন হয় বলিয়া উহাতে কর্তনজনিত ক্ষতের মত আবরাম রন্তপাত হয় না। 
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(3) পিম্ট হইয়া ক্ষত (০09200360 ০8009 )£ ইহাতে দেহস্ছিত তত্তুগুলি 
'ছশড়য়া যায় না তবে থেতলাইয়া বা পিষ্ট হইয়া যায । কোন ভোঁতা যন্বরের আঘাতে 
বা পেষণে পিন্টক্ষতের সমষ্টি হয়। 

দেহ এইভাবে 'পিম্ট হইলে বা থে*তলাইয়া গেলে ত্বক, হয়ত কাটিয়া যায় না তু 
ত্বকের অভ্যন্তরে কৈশিক নাল দিয়া প্রচুর রক্তক্ষরণ হইতে থাকে । যে স্ছানে আঘাত 
লাগে সেই চ্ছানাটি নীল বর্ণ ধারণ করে এবং স্ফণত হইয়া উঠিতে পারে । ইহাকেই বলে 
কালশিরা (370196)। 

কালশিরার প্রাতিবধান £ স্পিরিট ও জল সমপরিমাণে মিশাইয়া আঘাতের স্থানে 
ঠান্ডা সেক (০০010101653) লাগাও । চোখে কালশিরা পাঁড়লে 'স্পারট ব্যবহার করিও 
না। শুধু জলপটি লাগাও । 

(4) বিদ্ধ ক্ষত (790014150 ৮/০4 )£ ইহাতে ক্ষতের মুখ ছোট কিন্তু খুব 
গভীর হইতে পারে । সাধারণতঃ সুচ, ছুরি, বন্দুকের ছণ্চলো অগ্রভাগ্গের আঘাতে 
এইরূপ ক্ষত উৎপন্ন হয় । 

রক্তক্ষরণ (916608176) 

কত গভনর হইলে ক্ষতস্থান দিয়া বন্তক্ষরণ হইতে থাকে । প্রাতাবধানকারীর এইক্ষেত্রে 
প্রধান কাজ হইল রক্তক্ষরণ বন্ধ করা। আঁধিক পাঁরমাণে রন্ত ক্ষরিত হইতে থাকিলে 
রোগীকে প্রথমেই শোয়াইয়া ?দবে এবং ক্ষতস্থান'টি উশ্চু করিয়া রাখিবার বাবন্থা করবে । 
তারপর যথাসম্ভব বস্লার্দ অপসারণ করিয়া ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করিয়া দেখিবে রক্ত জমাট 
বাঁধিয়া গিয়াছে কিনা । রন্তু জমাট বাঁধিয়া গেলে উহা অপসারিত করিবে না। ক্ষতস্থানে 
ধুলাবালি লাগিয়া থাকিলে তাহা ধুইয়া ফেলিয়া পাঁরহ্কার বন্তরখণ্ড দিয়া ড্রেসিং 
করিয়া ফেলিবে। 

আঘাতের পারমাণ গুরুতর হইলে অনেক সময় রক্তক্ষরণ বন্ধ করা কঠিন হইয়া 
পড়ে । এ সকল ক্ষেত্রে আঘাতের স্থানে প্রত্যক্ষ 'কংবা পরোক্ষ চাপ সষ্টি করিয়া রন্তু- 
ক্ষরণ বম্ধ করিতে হয় । 

(১) প্রতাক্ষ চাপসংস্টির সাহাধ্যে রন্তক্ষরণ নিয়নন্রণ 

ক্ষতস্থানের যেখানে হইতে রন্ড পাড়িতেছে বৃদ্ধাঙ্গ:ষ্ঠ দিয়া সেই স্থানটি চাপিয়া ধর। 
যদি রন্তক্ষরণের স্থানটি দেখিতে বা ধাঁরতে পারা না যায় তবে সমগ্র ক্ষতস্থানটি শত্ত করিয়া 
চাপিয়া ধরিবে। এইরূপভাবে যে চাপের স্ণাষ্ট হয় তাহাকে বলে প্রত্যক্ষ চাপ । নন্তক্ষরণ 
কমিয়া আনলে আঘাতের স্থান ড্রেস করিয়া 'দিবে। 

(২) পরোক্ষ চাপসস্টির সাহায্যে রনুক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ 

যে সকল ছ্থানে প্রত্যক্ষ চাপ ব্যর্থ হয়, কিংবা প্রত্যক্ষ চাপ সূন্টি করা সম্ভব নয়, 
যেমন ক্ষতম্থানে যদি কোন বিজাতীয় বস্তু থাকিয়া যায় তবে সেই সকল স্থানে পরোক্ষ 
'চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় । পরোক্ষ চাপ দুই প্রকারে স:ষ্টি করা যায়--(ক) প্রেসার 
পয়েন্ট চা* দিয়া কিংবা (খ) কনস্ট্রিকটিভ ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করিয়া । 

(ক) প্রেসার পয়েন্ট £ রন্তুক্ষরণ বন্ধ করিবার জন্য যেখানে কোন ধমনন 'কংবা 
শিরাকে উহার ঠিক নশচেকার অস্থির উপর চাপিয়া ধরা যায় তাহাকে প্রেসার পয়েন্ট বলে। 
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(খ) কনাস্ট্রকটিভ ব্যান্ডেজ (০0050100০ 738:70986) £ ইহা এক প্রকার সরু 
ব্যাপ্ডেজ। ব্যাণ্ডেজটির প্রান্তে দুইটি সরু ফিতা লাগান থাকে । এই ব্যান্ডেজ বাঁধা 
অত্যন্ত সহজ | ক্ষতস্হানের চারিপাশ 'ঘারয়া খুব শস্ত কাঁরয়া ব্যান্ডেজ বশাধিতে হয়, 
নতুবা রন্তুক্ষরণ আরও বেশী হইবে । পনের মিনিট পর ব্যান্ডেজ আলগা করিয়া দোঁখতে 

কর্ুপ্টিকঁটিভ বান্ডেজ 

হয় রন্তক্ষরণ বন্ধ হইয়াছে কিনা, নতুবা আধার দটুভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে । রন্তু- 
ক্ষরণ বন্ধ হইলে ব্যান্ডেজ টিলা করিয়া রাখিবে। কনস্ট্িকটিভ ব্যান্ডেজের অভাবে 
সাধারণ ব্যাণ্ডেজ কিংবা রুমালে একটি গেরো দিয়া লইয়া কাজ চালান যাইতে পারে। 
গেরোটি প্রেসার পয়েন্টের উপর রাখিয়া রুমাল বা ব্যাণ্ডেজের প্রান্ত দুইটি বিপরীত 
দিকে ঘুরাইয়া নিয়া গ্রন্থি রচনা কারিতে হয় । 

অভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ হইতে রন্তক্ষরণ 8 কেবল যে তপক্ষ: অস্ত্রে কাটিয়া "গিয়া, 
ছোরা ও গ্রলির আঘাত লাগয়া কিংবা চাপ, ধাক্কা ইত্যাদির ফলে দেক্ষস্থিত অচ্ছি 
ভাঙিয়া গিয়া রন্তক্ষরণ হয় তাহাই নয়, অনেক সময় আমাদের দেহে অভ্যন্তরীণ যন্তর- 
সমূহ হইতেও রন্তক্ষরণ হইতে থাকে । এই রন্তক্ষরণের কারণ চিকিৎসক ভিন্ন অপর 
ব্যক্তির নিধরিণ করা সম্ভব নয়। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ দুই রকমের- প্রকাশ্য (৬11৮16) 
ও গুপ্ত (০০.০০৪1৩)। প্রকাশ্য রন্তক্ষরণের সময় মুখ দিয়া কিংবা মলমূত্রের সঙ্গে 
রন্তু বাহির হইযা আসে । দেহের কোন: অংশ হইতে রন্তক্ষরণ হইতেছে তাহা রত্ের 
রং দেখিয়া অনুমান করা যায় । এই অনুমানের সুবিধার জন্য নীচে একটি তালিকা 
দেওয়া গেল। 

ফুসফুস হইতে £ সফেন রন্ত কাশির সঙ্গে উঠিয়া আমে । ইহার বণ উজ্জ্বল লাল। 

পাকস্থলী হইতে £ বমনের সহিত রন্তু বাহির হইতে থাকে । ইহা দেখিতে কফির 
গুড়ার মত। 

অন্ত্রের উধ্বাংশ হইতে £ ক্ষরিত রন্তের বর্ণ আলকাতরার মত । 
অন্বের নিয়াংশ হইতে £ ক্ষারত রন্তের বর্ণ স্বাভাবিক । 



৯২ গহ-পরিচালনা ও গ্হশহশ্রুযা ঢু 

মৃ্রগ্র্থি হইতে £ প্রস্রাবের সহিত রন্ত বাহর হয় । উহা ধোঁয়াটে অথবা লাল বর্ণের । 

এইর্প রন্তক্ষরণের সময় ম:রগ্রশ্থির চারপাশে বাথা অনুভূত হয় । 
মত্রাশয় হইতে £ র্ত প্রন্রাবের সাহত নিগ্ত হয় এবং প্রপ্্রাবে কষ্টবোধ।হয় । 

পরস্তু যৃৎ (11%61)১ প্লীহা (১0156) 'কিংবা অগ্ন্যাশয় (81076588) হইতে বে 
রন্তক্ষরণ হয় তাহা বাহির হইতে প্রকাশ পায় না (০০012০98150 01564119£) | চোখে 

দেখা বায় না বলিয়া রক্তক্ষরণ বন্ধ হইতে বিলম্ব হয় এবং ফলে চিকিৎসারও বিলম্ব ঘটে । 
অপ্রকাশিত বা গ্প্ত রন্তক্ষরণ তাই বড় বিপজ্জনক । 

গ:প্ত রন্তক্ষরণের লক্ষণসমূহ 

(১) রোগা দাঁড়াইয়া থাঁকতল তাহার মাথা ঘুরিতে পারে, কখনও বা মুছা 
দেখা দেয় । 

(২) মুখ ও ঠোঁট পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে। 

(৩) দেহচর্ম শশতল ও বিবর্ণ দেখায় । 

(8) ভীষণ তৃষ্াবোধ হইতে থাকে । 

(&) আগ্ছিরতা বাড়িয়া যায় এবং রোগা বেশ কথা বালিতে চেষ্টা করে ॥ 

(৬) না'ড় ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দ্রুত হয । কখন কখন উহার স্পন্দন অনুভব করা 
যায় না। 

(৭) ঘ্বাসপ্রম্বাস দ্রুত ও কষ্টকর হয় । মাঝে নাঝে হাই ওঠে ও দীর্ঘানঃ্বাস পড়ে । 

1৮) রোগা বয়ুর জন্য ব্যাকুল হয় (/৯1117021967)। 

(৯) অচেতন হইয়া পড়িতে পারে । 

বায়ুর জন্য ব্যাকুল্তা, ভীষণ তৃষ্াবোধ এবং আ্ছিরতা গ/প্ত রন্তক্ষরণ সূচনা করে | 
অন্যান্য লক্ষণগূলি স্নায়বিক আঘাতের ক্ষেত্রও উপস্থিত থ।কে। 

প্রতিবিধান 

(১) রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ কর। 

(২) কোন খাদা বা পানীয় দিও না। 

কয়েকটি বিশেষ স্থান হইতে নত্তক্ষরণ 

আমাদের গণ্ডদেশ, জিহবা, মাড়, দাঁতের গর্ত, নাক ও কান প্রভৃতি স্থান হইতেও 
মাঝে মাঝে রন্ত পড়ে। এই সমন্ত রন্তক্ষরণকে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বলিয়া ভুল 
করিও না। 

গলার সম্মযধের অংশ কিংবা জিহ্বা হইতে রন্তক্ষরণ হইতে থাকিলে পরিত্কার 
বস্নখণ্ড কিংবা তলা দিয়া রন্তক্ষরণের চ্ছাননটি চাপিরা ধর ; দাঁতের মাড়ি হইতে যদ্দি 
রা তাহা হইলে অনুরূপভাবে পরিচ্কার বন্তখণ্ড বা তূলা দিয়া রন্ত বন্ধ করিবার 

কর। 
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দাঁতের গর্তে যাঁদ রন্তক্ষরণ হয়, তবে পাঁরস্কার বস্খস্ড বা তূলা দিয়া প্রথমে গর্ত 
বৃজাইয়া দ্বাও। তারপর গতের পরিমাণ এক টুকরা তূলা উহার উপর রাখিয়া রোগীকে 
দাঁত 'দিয়া স্থানটি চাঁপিয়া ধারতে বল। 

নাক হইতে রক্তক্ষরণ £ (১) রোগীর মাথা সামনের দিকে বঝুকাইয়া রাখ এবং 
মুন্ত বায়তে রোগীকে বসাইয়া দাও । 

(২ গায়ের আঁটসাট বন্ত্রাদ টিলা করিয়া দাও । 

(৩) রোগীকে মুখ খুলিয়া রাখতে বল এবং মুখ দিয়া নঃমবাস লইতে বল। 

(8) রোগীর নাকের শন্ত অংশ নীচের দিকে জোর করিয়া ধরিতে বল। 

(৫) রোগীর নাক ঝাড়িতে দিও না বা নাক বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিও না। 

(৬) ইহাতে রন্ত বন্ধ না হইলে বরফ আঁনয়া রোগীর নাকে দাও অথবা খুব ঠাণ্ডা 
জল নাকের উপর ঢালতে থাক। বরফ দিলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রন্তু বন্ধ হইয়া 
যায়। 

অচৈতন্য রোগীর নাক 1দয়া রন্তক্ষরণের প্রাতাবধান 

(৯) কাঁধ এবং মাথা উচু কারয়া রাখ । 

(২) পরিন্কার বস্বখণ্ড দিয়া নাসারম্প্র বন্ধ কাঁরয়া দাও এবং নাকের উপরিভাগে 

ধারে ধীরে বূলাইতে থাক । 

(৩) মুখ দিয়া যাহাতে *্বাসপ্রম্বাস ক্রিয়া চালাইতে পারে এইঙ্রন্য মুখ খহীলয়া 
রাখ । 

(8) যওক্ষণ না জ্ঞান 'ফারিতেছে ততক্ষণ জিহবা টানিয়া ধরিয়া রাখ । নতুন 
জিহবা গলার ভিতরে আটকাইয়া গিয়া রোগীর নিঞ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে । 

কান দিয়া রন্তক্ষরণ 

(৯) রোগীর মাথা সামান্য উষ্চু করিয়া রাখিয়া যোঁদকে আঘাত লাঁগয়াছে সেই 
দিকে হেলাইয়া রাখ । 

(২) কর্ণবরম্প্র বন্ধ করিবার চেন্টা করিও না। 

(৩) একটি শহুকনো ড্রোসং দিয়া কানের উপর আলগাভাবে ব্যাণ্ডেজ কর । 
করতল (72111) হইতে রত্তক্ষরণ 

কয়েকটি ধমনী আসিয়া করতলে মিশিয়াছে বলিয়া করতল হইতে রন্তক্ষরণ তাঁর 
হইতে পারে । করতলের ক্ষতে ঘার্দ কোন বাহিরের বস্তু না থাকে তবে গ্রেসিং ও প্যাড 
সরাইয়া আঙুল মুষ্টিব্ঘ করিয়া দ্াও। এইবার একটি ভ্তরিকোণ ব্যান্ডেজ লইয়া উহা 
বাঁধিয়া দাও। 

স্কীত (%৪11০096) [শিরাসমহ হইতে রততক্ষরণ 

স্ফীত শিরা কাঁটয়; গিয়া রক্তক্ষরণ হইতে পারে । তবে দেহের সমস্ত শিরা অপেক্ষা 

পায়ের শিরার রন্তক্ষরণই সবচেয়ে মারাত্মক । এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করিতে না পারলে 

রোগীর মতত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে । 
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(১) আহত ব্যন্তির পা যথাসম্ভব উচু করিয্লা তাহাকে চিত হইয়া শুইতে বল । 

(২) একটি পরিচ্কার প্যাড দিয়া ক্ষতগ্থানটি ব্যান্ডেজ করিয়া দাও। 

(৩) পায়ে গাটরি জাতীয় শন্ত কিছ; বাঁধা থাকিলে তাহা খুলিয়া ফেল। 

বক্ষ বা উদরের ক্ষতকে গুরুতর আপৎকালীন অবন্থা বািয়া গণ্য করিবে এবং শগপ্র 
চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। 

দাহ (731101778 )৪8 দাহের ফলে চম লাল বর্ণ ধারণ করিতে পারে কিংবা চমের 
িতরকার তন্তুগীল পাঁড়য়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে । দহনের সঙ্গে তীব্র বেদেনাবোধ 
ও জবালা দেখা দেয় । কোন ক্ষেত্রে স্নায়াবক আঘাত লাগাও অসম্ভব নয়। 

দগ্ধচ্ছান জীবাণুমুস্ত রাখিতে হইবে এবং চিকিৎসক না আসা পযন্ত এভাবে রাখিতে 
হইবে । দগ্ধস্থান জীবাণুমুক্ত করিয়া রাখা ভাল এবং যতদুর সম্ভব উহা নাড়াচাড়া 
করিবে না। শিশুদের দেহ সামান্য পনুড়িয়া গেলেও উহা গুরুতর বলিয়া বিবেচনা 
করবে এবং আঁবিলম্বে চিকিৎসকের 'নিকট পাঠাইবে । 

কোন ব্যান্তুর পরিধেয় বচ্তে আগুন লাগিয়া গেলে সাহাযাকারী ব্যক্তি আপনার 
আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিবে । সে তাহার সম্মুখে একটি কম্বল, কোট কিংবা 
পুরু টোবল ঢাকনা লইয়া উহাদ্বারা জব্লন্ত ব্যান্তকে জড়াইয়া চিত করিয়া শোয়াইয়া 
ফেলিবে। একলা থাকিলে যাঁদ আগুন লাগিয়া যায় তবে মেঝেতে গড়াইয়া হাতের 
নিকট যে আচ্ছাদন পাইবে তাহা দিয়া আগুন 'নিভাইবার চেষ্টা করিবে এবং সাহায্যের 
জন্য লোকজন ভাকিবে। দেহে আগুন লাগিলে কদাপি দৌড়াইয়া উন্মত্ত স্থানে যাইতে 
নাই। তাহাতে আগুন আরও বোঁশ জবাঁলয়া ওঠে । 

দাহ প্রাতিবিধানের সাধারণ নিয়ম 

(৯) দণ্ধচ্ছান অযথা নড়াচড়া করিও না। 

(২) দশ্ধচ্ছানে কোনরূপ লোশন লাগাইবে না। 

(৩) দগ্ধপোশাক অপসারিত করিবে না এবং ফোস্কা গালিয়া দিবে না। 

(8) শহদ্ক জীবাণুশ,ন্য ড্রেসিং কিংবা পরিত্কার বস্নখণ্ড দিয়া দগ্ধদ্থান ব্যান্ডেজ 
কারয়া রাখবে । ফোস্কা থাকিলে ব্যান্ডেজ আলগা রাখিবে। 

(৫) সামান্য পদ্ড়িয়া গেলে চিনি দিয়া হাল্কা চা প্রভৃতি গরম পানায় প্রচুর 
পরিমাণে পান করিতে দিবে । 

(৬) দহন যাঁদ গুরুতর হয় সত্বর রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ কর। আহত 
ব্যান্তকে অজ্ঞান কারবার প্রয়োজন হইতে পারে । তাই মুখ দিয়া কিছু খাওয়াইবে না। 
যদ ঘণ্টা চারেকের মধ্যে চিকিৎসকের সাহায্য না পাওয়া যায় তবে লবণমিশ্রিত জল 
পান কাঁধতে দিবে । দুই গ্লাস জলে আধ চামচ লবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে আধ চামচ 
সোডিয়াম ধাইকারবোনেট মিশাইয়া পান করিতে দিবে । 
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রাপায়নিক পদার্থে দগ্ধ হইলে উহার প্রাতাবধান 

১। অয্মদ্ুব্যে দগ্ধ হইলে £ 

(ক) দশ্ধ অঙ্গ প্রচুর জলে ধূইয়া ফেল 'কিংবা ডুবাইয়া রাখ । 

(খ) এক পাইন্ট গরম জলে চা-চামচের দুই চামচ সোভি বাইকারবোনেট মীশ্রত 
কারয়া লোশন প্রস্তুত কর এবং উহাদ্ধারা আহত হ্থান ধূইয়া ফেল। 

২। চুন প্রভৃতি ক্ষার পদার্থে দগ্ধ হইলে ঃ 
(ক) চুনে পড়িয়া গেলে চুন ঝাড়িয়া ফেল। 

(খ) আহত চ্ছান প্রচুর জলে ধূইয়া ফেল। 

(গ) ভিনিগার অথবা লেবুর রস সমপরিমাণ গরম জলে মিশিত কাঁরিয়া লোশন 
প্রস্তুত কর এবং লোশন ছারা ক্ষতস্থান ধুইয়া ফেল । 

(ঘ) দ্াহের 'চাকৎসা চালাও । 

বিজাতীয় বন্ভ্ (01515) 6০৫169) £ 

দেহচর্মে কোন বিজাতীয় বন্ড প্রবেশ কারলে £ সূচ, পুরাতন ভাঙা লোহা বা 
কাচের টুকরা, মাছের কটা ইত্যার্দি বাহিরের কোন বস্তু চমে” প্রবেশ কারলে আঘাতের 
স্থানটি স্থিতিশীল রাখিবে এবং চিকিৎসকের. সাহায্যে উহা অপসারণ কারবে । 

চক্ষ;র মধ্যে কিছ প্রবেশ কারলে ৪ ধুলা, বালি, কয়লার গুড়া অথবা চোখের 
পাতার ছেস্ড়া লোম (০০ 1991) ) চোখের ভিতরে প্রিবেশ করিয়া দারুণ অস্বস্তি সৃষ্টি 
করে। বাহিরের কোন বস্তু চোখের তারায় গিয়া আটকাইলে গুরুতর 'বিপদ দেখা 
দেয়। আুতরাং চোখের ভিতর কোন বস্তু প্রবেশ করিলে উহা সত্বর অপসারণের ব্যবস্থা 
করা উচিত । 

প্রীতাঁবধান £ (১) আহত ব্যক্তিকে চোখ রগড়াইতে 'দ্বে না। শিশুর ক্ষেত্রে 
তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে নতুবা দেহের সঙ্গে হাত বাঁধিয়া রাখিবে। 

(২) আহত ব্যক্তিকে আলোর 'দিকে মুখ করিয়া বসাও এবং তাহার নঈচেকার পাতা 
টানিয়া ধর । (ক) যাঁ্দ বিজাতীয় কোন পদার্থ নজরে পড়ে এবং যদ দেখা যায় উহা 
চক্ষুগোলকে আটকাইয়া যায় নাই তবে পরিষ্কার একটি বস্ব্খণ্ড অথবা রুমালের কোণ 
পাকাইয়া জলে 'ভিজাইয়া বস্তুটি ধীরে ধারে অপসারিত কর। 

(খ) বন্ভৃটি চক্ষুগোলকে আটকাইয়া থাকিলে উহা অপসারণের চেষ্টা করিও না। 
আহত ব্যন্তির চোখ বন্ধ করিয়া নরম তুলার প্যাড 'দিয়া চোখ ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও এবং 
চিকিৎসকের সাহাষ্য নাও । র 

(গর) চোখের 'িতর যা্দ কোন বিজাতীয় বচ্ভ্ দেখা না ষায় কিন্তু উপরের পাতায় 

িছন্ প্রবেশ করিয়াছে বলিক্না সন্দেহে থাকে তবে উপরের পাতাটি সম্মুখের দিকে টানিয়া 
ধর এবং নীচের পাতাটি উপরের পাতার নণচ পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া বুলাইয়া আন । 
নীচের পাতার লোমগুলি বুরুশের কাজ করিবে এবং কয়েকবার এইভাবে নীচের পাতা 

১01-৮৭ 



৯৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশ-শ্রুষা 

বূলাইয়া আনিলে পদার্থটি বাহির হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্ন্ত সফল না 
হইলে নিয়লিখিত উপায়ে প্রাতিবিধান কর £ 

আহত ব্যন্তকে আলোর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসাও এরং তাহার মাথা তোমার 
বুকের উপর চাঁপিয়া ধর। এইবার এক হাতে একাঁট দেশলাই-এর কাঠি উপরের পাতার 
উপর এক কিনারায় চাঁপিয়া ধর এবং অন্য হাত দরিয়া উপরের পাতা উল্টাইয়া দাও । 
তারপর রমালের কোণ জলে ভিজাইয়া ব্ভুটি বাহর করিয়া আন । 

(ঘ) অনেক সময় বিজাতীয় বস্তুটি চাঁলয়া গেলেও চোখের ভিতর একটা দারুণ 
অস্বান্ত হইতে থাকে । এইরূপ অস্বস্তিবোধ করিলে এবং চোখের ভিতর কোন পদার্থ 
না দেখা গেলে চোখে পরিম্কার ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দাও । 

(ও) চোখে এলকালি ( 41811 ) অথবা দ্রাহক আসিড (০091£109515 9010 ) 

পাঁড়লেও চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিতে হইবে । তারপর নরম তুলার প্যাড দিয়া 
চোখে আলগাভাবে ব্যান্ডেজ করিয়া আহত ব্যন্তিকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর। 

কানে কিছ, প্রবেশ করিলে 8 কোন কাঁটপতঙ্গ প্রবেশ করিলে কানে খানিকটা 
আঁলভ অয়েল, স্যালাড অথবা সাঁজকাল স্পিরিট ঢালিয়া দাও। ইহাতে পতঙ্গটি 
ভাঁসয়া উঠিয়া বাহির হইয়া আসিবে । অন্য কোন কঠিন দ্রব্য প্রবেশ করিলে উহা 
বাহর করিবার চেষ্টা না করিয়া আহত বান্তিকে সত্ব চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর। 

নাকের ভিতর কিছ: প্রবেশ করিলে & আহত ব্যক্তিকে মুখ দিয়া শ্বাসপ্রম্বাসের 
কাজ চালাইতে বাঁলবে এবং বাহ্য পদার্থট বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে 
সত্ব চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর। 

পাকস্থলীর ভিতর কোন বন্তঃ প্রবেশ করিলে £ অসাবধানতাবশতঃ টাকা, পয়সা, 
বোতাম, আলপিন, সৃশ্চ ইত্যার্দ পেটের ভিতর চলিয়া যাইতে পারে । রোগীকে তখন 
কোন কিছু খাইতে 'দিবে না এবং চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করিবে । মসৃণ কোন পদার্থ 
শিলিয়া ফেলিলে আশঙ্কার কোন কারণ নাই । মলের সঙ্গে উহা বাহির হইয়া যাইবে । 

গলায় মাছের কাঁটা আটকাইলে £ গলায় মাছের কাঁটা আটকাইলে দারুণ অস্বাস্তর 
সৃস্ট হয়। কখনও বা বমি হইতে পারে। মাছের কাঁটা টানিয়া বাহর করিবার 
চেস্টা না করিয়া চিকিৎসকের সাহাষ্য লইবে । | 

শ*বাসনালশর ভিতর বিজাতীম্ন নস্ত; প্রবেশ কারিলে ঃ *বাসনালশীর ভিতর কোন 
থাদ্যকণা কিংবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বন্ড আটকাইয়া যাইতে পারে। দ্ঘটনা গুরুতর 
আপৎকালীন অবস্থা বলিয়া গণ্য করিবে কারণ, বন্তুটি শনঘ্র বাহির হইয়া না আসলে 
রোগী *বাসরোধ হইয়া মারা যাইবে । তাই দঘ্ঘটনা ঘাঁটবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে 
হাসপাতালে প্রেরণ করিবে । আহত ব্যন্ত বর্দ শিশু হয়, তবে চিকিৎসকের সাহাষ্য 
পাইবার পূর্বে তাহার পা দুইখানি ধাঁরয়া মাথাটি নীচের দিকে রাখিয়া দেখ বস্তুটি 
বাহর হইয়া আসে 'কিনা। 

জন্তু-জানোয়ার ও কীট-পতঙ্গের দংশন (731153 2170 9015 ) 

কুকুর, শৃগাল, ' বাঘ; নেকড়ে বাঘ, ঘোড়া, বাঁদর প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের দংশন 
অত্যন্ত বিপজ্জনক কেননা এই সমস্ত পশু জলাতঙ্ক নামে একপ্রকার মারাত্মক ব্যাঁধর দ্বারা 



প্রাথমিক প্রাতিবিধান ১৫ 

আক্রাম্ত হইয়া থাকে । জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত কোন পশু মানূষকে দংশন কাঁরলে 
দংশিত ব্যান্তরও এ রোগ হইবে। উপরোন্ত সকল পশরই জলাতঙ্ক রোগ ছড়াইবার 
ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু মানুষ সমস্ত পশুর তুলনায় কুকুরের সংস্রবেই বেশখ আসিয়া 
থাকে! তাই সাধারণতঃ কুকুরের ছারা মানুষের মধো জলাতঙ্ক রোগ সংক্লামিত হয় । 
গ্রী্নপ্রধান দেশে পালিত কুকুরের দ্বারা আরান্ত হইবার ঘটনা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া 
যায়, তবে শাীতপ্রধান দেশে পালিত কুকুরকেও মানুষ কামড়াইতে দেখা যায়। 
গৃহপালিত কুকুরের দংশনেও বিষ থাকে । সুতরাং প্রত্যেক কুকুর-পালকেরই 'িজ নিজ 
কুকুর সম্ব্ধে সাবধান থাকা উচিত । 

কুকুরের দংশনের প্রাতিবিধান $ 

(১) দংশিত ব্যন্তকে আবলদ্বে চিকিৎসকের কাছে পাঠাইবে। 

(২) রক্তক্ষরণ হইতে দিবে, কেননা ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ফলে বিষ স্নায় বরাবর 
কেন্দ্রীয় স্নায়াবিক প্রণালীতে চাঁলয়া যায় । 

(৩) দংশিত স্থান নীচু করিয়া রাখিব । 

(8) প্টাশ পারমাঙ্গানেট জলের সঙ্গে মিশাইয়া ক্ষতশস্থান ধৌত করিয়া দ্াত। 

(৫) যাঁদ শীঘ্র চাঁকংসকের সাহাষ্য না পাওয়া যায় এবং ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন 
কাঁরয়াছে বাঁলয়া সন্দেহ হয় তবে আবিলম্বে ক্ষতস্থান দগ্ধ করিয়া দিবে । তীব্র কাব্ধলক 
আযাসিড বা নাই্রিক আমিডই ক্ষতদ্থান দগ্ধ করিবার পক্ষে সবপেক্ষা কাষধকরী উষধ। 
দেশলাই-এর কাঠি বা অনা ছ"ুচলো কাঠি আঁসিডে ড্বাইয়া ক্ষতচ্ছানের চাঁরপার্বে 
বুলাইয়া দিবে। ঘটনাম্ছলে আসিড না পাওয়া গেলে একটি তপ্ত শলাকা দিয়া দংশিত 
স্থান পোড়াইয়া 'দিবে। তবেই ভাইরাস ধ্বংস হইয়া যাইবে । তবে দংশনের পর 
আধঘণ্টা আতিবাহিত হইয়া গেলে আর দশ্ধ করিবার সার্থকতা নাই । 

(৬) শুদ্কবস্তরথণ্ড 'দিয়া ক্ষতস্থান ড্রেসিং করিয়া দাও । 

কুমীর, হাঙর ও সর্পের দংশনের প্রতিবিধান £ 

আমাদের দেশে কুমীর, হাঙর কিংবা সপে দংশনের ঘটনা বিরল নয়। কুমীর ও 
হাঙরের দংশনের ফলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কি দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও 
ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে পারে । 

কুমীর ও হাওরের দংশনে £ 

(১) রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। 

€২) স্নায়বিক আঘাতের (৪1০০1. ) চিকিৎসা করিবে । 

(৩) ক্ষতস্থান ভাল করিয়া ড্রেস করিয়া দিবে । পু 

সর্প দংশন £ পৃথিবীতে প্রায় সতের শত রকমের সাপ আছে । উহাদের মধ্যে 
৩০ শত, রকমের সাপ আবার বিষধর সাপ বলিয়া গণ্য। বিষধর সাপের কামড়ে 
মানুষের মৃত্যু পর্ষস্ত ঘটিতে পারে। তাই বিষধর সাপ সাধারণতঃ লোকালর্ বর্জন 
কাঁরয়া চলে । যে সব সাপ সচরাচর আমরা দেখিতে পাই উহাদের দংশন মারাত্মক হয় না। 



১৮ গৃহ-পরিচালনা ও গ হশুশ্ুষা 

তবে অত্যন্ত ভয় পাই্বার় ফলে দংশিত ব্যক্তির দেহে অনেক সময় স্নায়বিক আঘাতের 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। ৃ 

বিষান্ত সাপ কামড়াইলে সেই বিষ যাহাতে সমগ্র শরীরে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে 
সেজন্য জরুক্নী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার । 

(১) সাপ কামড়াইলে উহার বিষ'রন্ত সঞ্টালনের মধ্য দিয়া সমগ্র দেহে ছড়াইয়া 
পড়ে। তাই প্রথমেই রন্ত চলাচল বন্ধ করিবার জন্য বাহু কিংবা উরুতে দংশিত হ্ছান ও 
হদযন্তের মাঝামাঝি কোন স্থান খুব শল্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। অগ্রবাহ বা পায়ের 
উপরে কখনো বাঁধিবে না। প্রায় বিশ মিনিট পর্যস্ত এই বন্ধন রাখিয়া এক মিনিট 
আলগা দিয়া পরক্ষণেই আবার টানিয়া বাঁধিয়া দিবে । চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত 
এইভাবে কাজ চালাইয়া যাও। 

(২) চািয়া বাঁধবার পর ক্ষতস্থান পটাশ পারমাঙ্গানেটমিশ্রিত জল দিয়া ধৌত 
কারয়া দিবে। তারপর দংশত চ্ছানটির কাছাকাছি কোথাও তীক্ষ7 ছুরি, ক্ষুর, কিংবা 
রেড দিয়া & ই গভীর করিয়া চিরিয়া ফেল এবং এ চ্থানে পটাশ পারমাঙ্গানেটের গড়া 
ঘাষয়া দাও । যেছরি অথবা রেড দিয়া ক্ষতচ্ছান চিরিবে অহা আগ্নে পোড়াইয়া 
লইবে কিংবা কিছুক্ষণ 'স্পিরিটে ভিজাইয়া লইবে। 

(৩) দংশিত ব্যান্তির দেহ উত্তপ্ত রাখ এবং তাহাকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দাও । 

(8) গরম পানীয়, যথা- কড়া চা, কফি কিংবা দুধ খাইতে দ্বাও। এই সময় 
মাদক দ্রব্য পান করিতে নাই । 

(৫) দংশত ব্যান্তর মন প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিবে। ভয় পাইনে' তাহার 
স্নায়াবক আঘাতের সম্ভাবনা রহিয়াছে । 

(৬) যদ নিঃমবাস বন্ধ হইয়া যায় তবে কৃত্রিম উপায়ে শবাসপ্রম্বাস আনিবে । 

রন্তশোষক জোক $ জলাশয় ও জঙ্গলই হইল রস্তশোষক জোঁকের আন্তানা। রক্ত 
খাইয়া ইহারা বাঁচিয়া থাকে । আুযোগ পাইলেই ইহারা মানুষ কিংবা জন্তু-জানোয়ারের 
দেহ এমনভাবে ক্বামড়াইয়া ধরে যে উহাদের ছাড়ান কঠিন হইয়া দাঁড়ায় ৷ 

প্রীতাবধান £ (১) দেহ হইতে জোঁক ছাড়াইবার জন্য উহার শরীরে জবলস্ত 
দেশলাই বা সিগারেট চাপিয়া ধর । লবণ, চুন, পেস্ট্রল অথবা প্যারাফিন ঢালিয়া দিলেও 
জোঁক ছাড়িয়া যায় । 

(২) বাই-কার্বনেট অব সোডা, আমোনিয়া অথবা কোন লোশন দিয়া জবালা 
দূর করিতে-চেষ্টা কর। 

(৩) শুচ্ক ড্রোসং প্রয়োগ কর। 

কউপতন্গের হুল বিদ্ধ করা ৪ পি'পড়া, শয়াপোকা, বিষান্ত মাকড়সা, মৌমাছি, 
ভীমরুল, কাঁকিড়া-বিছা ইত্যার্দ কাট মানুষের দেহে হুল বদ্ধ করে। এইসব কট 
যেঞ্ছখনে হুল বিদ্ধ করে সেই স্থান ফুঁিয়া উঠে এবং তখন স্নায়বিক আঘাতের সৃষ্টি 
করে। শিশুদের পক্ষে এইর্প হুল মারাত্মক হয় ॥। কাঁকড়া-বিছার কামড় অত্যন্ত 
মারাত্মক । ইহাদের হুলে হাত-পায় খিল ধরিতে পারে। 



প্রাতাঁবধান £ (১) যে স্থানে হূল-বিদ্ধ হইয়াছে সেখানে বাই-কার্বনেট অব সোভা, 
তরল আমোনিয়া অথবা এন্টাইস্টামাইন (9001)15210106) লাগাও । 

(২) কাঁকড়া-শবছা দংশন করিলে 90:10:02 80005 ইনজেকশন দেওয়া 

হয়। তবে কেবল আঁভজ্ঞ চিকিৎংসকরাই ইহা দিতে পারেন। 
(৩) স্নায়াবক আঘাত প্রাতিরোধের চেস্টা কর। 

(৪) আমাদের দেশে বোলতা হুল ফুটাইলে ক্ষতচ্থানে তৎক্ষণাৎ মধু কিংবা গোময় 
প্রয়োগ করিবার বিধি আছে । ইহাতে ভাল ফল পাওয়া যায় । 

(৫) শয়োপোকা কামড়াইলে আহত স্থানে চুন লাগাইয়া িছহক্ষণ রাখিয়া দাও। 
তারপর একটি ছুরি দিয়া ধীরে ধীরে চাঁছিয়া ফেল। দেখিবে সমস্ত হুল উঠিয়া 
আসিয়াছে । 

মুছা (715) 

মুছা যাইবার নানাবিধ কারণ আছে £ মুগীরোগ তাহাদের অন্যতম । মগীরোগ 
দুই ধরনের- সামান্য (0010001) ও গুরুতর (024091)। সামান্য রকম মগী রোগে 
চোখের তারা স্ফির হইয়া যায় এবং রোগ্ী সাময়িকভাবে মন্ছগ্রি্ত হয়। গুরুতর 
মৃগ্গীরোগের মুছা বহংক্ষণ ধরিয়া থাকে। রোগী নিজেই বুঝিতে পারে সে মা 
যাইবে । রোগীর মাথাধরা, উত্তেজনা ও অবসাদ দেখা দেয় । মৃছতি অবস্থায় রোগপর 
চারিটি লক্ষণ পরিস্ফুট হয় £ 

(১) রোগণ হঠাৎ অভ্ঞান হইয়া পড়ে এবং মাঝে মাঝে চগংকার করিতে থাকে । 

(২) রোগী প্রথমে কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া শন্তু হইয়া থাকে এবং তাহার মুখ রন্তবর্ণ 
ধারণ করে। 

(৩) অতঃপর তড়কা (০০৪015101) শুরু হয় । মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হয় 
এবং রোগ মলম[ত্রের বেগ ধারণে অক্ষম হয়। এইরূপ রোগী আপনার জিহবা 
কামড়াইতে পারে এবং হাতের নিকট কোন নস পাইলে তাহার দ্বারা 'দিজেকে আঘাত 
করিয়া বসিতে পারে । 

(8 কিছুক্ষণ পরে তড়কা বম্ধ হইয়া গেলে রোগী হতব্দ্ধি হইয়া পড়ে এবং 
অস্বাভাবিকভাবে হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে । 

মুগ্ীরোগ ব্যতীত কোন মানসিক উত্তেজনার ফলেও রোগীর কাষকলাপ 
সাময়িকভাবে আয়ত্বের ব/হিয়ে চলিয়া যায় । সাধারণতঃ দুর্বলচিত্তে লোকদের এইরূপ 
মানসিক আবেগে মুছা যাইতে দেখা যায়। এই ধরনের মুছে বলে হিস্টিরিয়া । 
হিস্টিরিয়া হইলে রোগীর হাত-পা শন্ত হইয়া যায় এবং বাহ্যক্্কান লৃপ্ত হয় । কখনও 
কখনও 'হিস্টিরিয়ার সঙ্গে তড়কা অর্থাৎ খি'চুনিও দেখা দেয় । 

প্রাতিবিধান £ মূছগ্রিন্ত রোগীর বস্ত্াদি টিলা করিয়া দিবে এবং ঘরের দ্রজা- 
জানালা. সব খুলিয়া দিবে । রোগীর হাতের কাছের সমস্ত দ্রব্য সরাইয়া ফেলিবে। 
সু বিধামত রোগণর দাঁতের মধ্যে চামচের হাতল প্রবেশ করাইয়া 'দিবে বাহাতে সে আপনার 
জিহ্বা কামড়াইয়া দিতে না পারে । রোগীর মুখের ফেনা পরিষ্কার করিয়া দাও । 



১০০ ৃ গৃহ-পরিচালনা ও গুহশহশ্রষা 

রোগার অবস্থা পযবে্ষণের পর যদি হিস্টিরিয়া বলিয়া বোধ হয় তবে রোগাঁর 
2/ত প্হাদ্াতি ঘেখেইবে না। তাহার গঠিত দ্ঢতার গন্ঠে কথা বাদিবে, তবে 
কোনর্প শাসন কাঁরবে না। রোগী যতক্ষণ না সুচ্থ হইয়া উঠিতেছে ততক্ষণ তাহাকে 
পর্যবেক্ষণাধীন রাখ । 

অজ্ঞান অবস্থা (58171017125) 

অনেক সময় অত্যধিক গরম, ক্ষুধা, ক্লান্তি বা দূর্বলতাবশতঃ মাস্তিচ্কে রক্তের সরবরাহ 
কমিয়া ঘায়। মস্তিদ্কে থেন্ট পরিমাণ রন্ত সরবরাহ না হইলে কিংবা রক্তের চাপ কাময়া 
গেলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে । ভয় পাইলে বা হঠাৎ দুঃসংবাদ শুনিলে অথবা দেহে 
কোন ভীষণ বেদনা উপস্থিত হইলে রক্তের চাপ কমিয়া যাইতে পারে । উত্তপ্ত বা বদ্ধচ্ছানে 
বহক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে কিংবা কোন কারণে আঁতীঁর্ত রন্তক্ষরণ হইলেও লোকে অজ্ঞান 
হইতে পারে । এতগ্কাতীত মৃগী রোগেও অজ্ঞান অবস্থা দেখা যায় । 

অজ্ঞান অবচ্ছার লক্ষণসমন্হ ৪ অজ্ঞান হইবার পুরে রোগীর মাথাধরা ও চলাফেরায় 
কষ্ট প্রকাশ পাইতে পারে। অজ্ঞান হইবার পূর্বে মুখমণ্ডল সাধারণতঃ রন্তশঃন্য ও 
পাস্ডুর দেখায় । দেহচর্ম ঠাণ্ডা ও বিবণ” হইয়া পড়ে । নাড়ি দূর্বল ও মন্থর গতিতে 
চলে এবং *বাসক্িয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে । 

প্রতিবিধান £ কোন ব্যান্ত অজ্ঞান হইবার উপ্রক্রম হইয়াছে দোঁখলে তাহার শাথা 
প্ুত নীচের দিকে নামাইয়া দিবে । যোগী যি বসিয়া থাকে তবে হাঁটুর মধ্যে মাথা 
রাখিয়া পা পযস্ত ঝূলাইয়া দিবে । স্মেলিং সল্ট প্রয়োগ করিবে । রোগীর গলা, বুক 
ও কোমরের কাপড় টিলা করিয়া দিবে এবং রোগীর মুখে কৃন্তিম দাতি থাকিলে তাহাও 
খুলিয়া ফেলিবে । রোগী যাহাতে যথেষ্ট মস্ত বায়ু পাইতে পারে সোঁদকে লক্ষ্য রাখিও। 
অত্যধিক ভিড়ের চাপে রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকিলে ভিড় সরাইয়া 'দিবে এবং অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ হইতে রোগীকে অপসারিত করিয়া যেখানে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যাইতেছে 
সেখানে নিয়া আসবে । আরোগ্যলাভের পর রোগীকে গরম পানায় দিবে । 

রন্তক্ষরণ হেতু রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকিলে প্রথমেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা 
করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চেতনা 'ফিরাইয়া আনিবার প্রতিবিধান চালাইবে । 

হারাবার. এ ০৫... 



বন্ঠ অধ্যায় 

ঢ. শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পাঁরচালনা 
সংক্রান্ত কার্যসনচী 

(01110 19৮০1008061) 2110 (9 01097166 

[১7050181081 0) 

1. শিশ্দদের পর্যবেক্ষণ করা ও তাহাদের যত্ন লওয়া ঃ 
(900$ 2150 ৫216 01 01011011610) 

(৫) সারা বছর ধাঁরিয়া স্বাগ্ছ্যবান এবং আকর্ষণের বন্ত; হইয়া থাকা । 
মাতৃগভে ভ্রণের মধ্যেই শিশুর প্রথম আবিভাব ঘটে । এ সময় হইতে প্রত্যেক 

জননশকে দুইটি কঠিন প্রশ্নের সন্মূখীন হইতে হয় | প্রথমতঃ, শিশুর দৈহিক প্রয়োজন 
কি? দ্বিতীয়তঃ, িভাবে এ প্রয়োজন মিটাইয়া তাহাকে স্বাস্থ্যবান ও আকর্ষণের বস্তু 
করিয়া তোলা যায়; সংক্ষেপে বলা যায় সদ্যোজাত শিশুর প্রয়োজন পাঁচাট--খাদ্য, 
নীরবতা, পরিস্কার-পরিচ্ছল্নতা, বিশুদ্ধ বায়; ও উত্তাপ । শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের 
মধ্যে প্রথমেই পড়ে খাদ্য । 

শিশুর খাদ্য 

ক্যালোরী ঃ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদের তাপের প্রয়োজন হয় । খাদাদুব্য 
হইতেই দেহে এই তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রয়োজনীয় তাপের পাঁরমাণ শারীরিক 
পরিশ্রম ও দেহের ওজনের উপর নির্ভর করে। এক বংসর বয়স পর্ষস্ত শিশুদের 
শারীরিক পাঁরশ্রম কেবলমান্ন হাত-পা নাড়ার মধোই সীমাবদ্ধ থাকে । সুতরাং শারীরিক 
পরিশ্রম এ বয়সের শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ ক্যালোরণর প্রয়োজনীয়তায় পার্থক্য ঘটায় 
না। এইজন্য উহাদের দেহের ওজনের দ্বারা সর্বদা ক্যালোরণীর পাঁরমাণ নিণ'য় করা হয়। 
সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই প্রতি পাউণ্ড শরীরের ওজনের জন্য ক্যালোরীর 
প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে এবং ধারে ধীরে বরণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা 
কাঁমতে থাকে । দেখা গিয়াছে যে এক ধ্খসর বয়স পষন্ত গড়পড়তা প্রতি পাউন্ড 
শরীরের ওজনের জন্য প্রায় ৫ ৬০ রী (১২০ ক্যালোরা প্রাতি কিলোগ্রাম 
দেহের ওজনের জন্য ) তাপের প্রয়োজন হয় । শিশুর দেহে এই তাপ কিভাবে জোগান 
দেওয়া যাইতে পারে 2 তাপ উৎপাদক খাদ্যের মধ্যে ফ্যাট বা স্নেহই হইজেছে প্রধান । 
কিন্তু শিশুর এই সময় স্নেহ হজন করিবার শান্তি কম থাকে । ফলে স্নেহপণার্থের পরিবর্তে 
কাবোহাইড্রেট এবং প্রোটিনই প্রধানতঃ শিশুর দেহে তাপ ,উৎপাদন করিয়া থাকে। 
এইজন্য এই সময় শিশুর খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের পারমাণ ব্দ্ধি করিতে হয়। 
খাদ্যের প্রোটিন শিশুর দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ছাড়াও প্রধানতঃ তাপ উৎপাদনে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । 

প্রেটিন £ প্রোটিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ দেহের ক্ষয়পুরণ কাঁরয়া উহার বৃদ্ধি 
সাধন করা । শিশুর দেহ এই সময় দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। জুতরাং উহার খাদ্যে যথেষ্ট 



১০২ গহ-পরিচালনা ও গৃহশ্শ্রুষা 

পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন থাকা প্রয়োজন । শিশুর এক বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাত 
পাউণ্ড দেহের ওজনের জন্য গড়পড়তা প্রায় ১*৫ গ্রাম প্রোঁটনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
এই পরিমাণ প্রোটিন দেহের ক্ষয়পূুরণ ও বৃদ্ধিসাধন করিয়াও দেহে তাপ উৎপার্নে 
সাহাষা করিতে পারে ৷ জন্মের প্রথম কয়েক মাস শিশু এই প্রোটিন মাতৃ-দুপ্ধ হইতেই 
পাইতে পারে। মাতৃ-দুগ্ধে আতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন ল্যাক্টো আলব্মমিন বর্তমান । 
উহ্বা সহজেই হজম হয় । কিন্তু বয়স বাঁদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-দগধের প্রোটিন দেহের 
সমস্ত চাহিদা পুরণ করিতে পারে না। এইজনাই মাহ-দুগ্ধের সঙ্গে অন্যান্য প্রোটিনজাত 
খাদ্য শিশুকে খাওয়াইতে হয় । ৩1৪ মান বয়স হইতে শিশুকে গরুর দুধ, ডিমের কুসুম 
ইত্যাদি খাওয়াইলে এই প্রোটিনের অভাব পুরণ হয়। গরুর দুধে প্রোটিনের পরিমাণ 
মাতদ্গ্ধ অপেক্ষা বেশী । তবে এই প্রোটিন (ক্যাসিন) মাতৃদ্ুগ্ধের প্রোটনের মত সহজ- 
পাচ্য নয় । এইজন্যই শিশুকে ধীরে ধরে গরুর দুধ ধরাইতে হয় । তাহা না হইলে 
পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে । ৭1৮ মাসের শিশুকে প্রোটিনের জন্য মাংসের 
সপ ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে । উপযান্ত পারমাণে শ্রোটিন না পাইলে শিশুর বৃদ্ধি - 
ব্যাহত হইবে । 

কাবোহাইদ্রেট £ কাবেহাইড্রেট তাপ উৎপাদক খাদ্য । শিশুর দেহে তাপ উৎপাদন 
করাই উহার প্রধান কাজ । প্রাতি পাউণ্ড দেহের জন্য শিশুর প্রাতাঁন প্রায় & গ্রাম 
কাবেহাইড্রেট প্রয়োজন হইয়া থাকে । জন্মের সময় শিশুর পরিপাক শন্তি দূর্বল থাকে । 
এইজন্য তখন সহজপাচ্য কাবেহাইড্রেট খাইতে দেওয়া [প্রয়োজন | স্টার্চ ইত্যার্দ কঠিন- 
পাঠ্য কাবেহাইড্রে এই সময় শিশু হজম করিতে পারে না। মাতৃদুগ্ধের কাবেহাইড্রেট 
(ল্যান্োজ) সহজপাচ্য । এইজন্য প্রথম ২৩ মাস শিশুকে অন্য কোন কাবোহাইড্রেট না 
দিয়া দূপ্ধই খাইতে দেওয়া উচিত। চিনিও একটি সহজপাচ্য কাবোহাইড্রেট। তবে 
ধীরে ধীরে ইহা ধরাইতে হয় । ৬ মাসের (শিশুকে আল, ভাত ইত্যাদি স্টার্চজাতীয় 
কার্বাহাইড্রেট ও সুসিদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে । এইভাবে ধারে ধীরে সহজপাচ্য 
হইজে কঠিনপাচ্য কাবোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যে শিশুকে অভ)স্ত করাইতে হয় । উপযদুক্ত 
পরিমাণ কাবোহাইড্রেট না পাইলে শিশু দুর্বল হইয়া পাঁড়:ুব এবং উহার ওজন যথাযথ 
বাদ্ধ পাইবে না। 

স্নেহ £ স্নেহজাতীয় খাদ্য দেহে প্রধানতঃ তাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে । জন্ম হইতে 
এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদ্যে কতটুকু স্নেহপদার্থ থাকা দরকার তাহা সঠিকভাবে 
নির্ণয় করা হয় নাই। মাতৃদুগ্ধে স্নেহের পরিমাণও কম থাকে । তবে ঝাস বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে সহজপাচ্য স্নেহ পদার্থ দেওয়া প্রয়োজন । কারণ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে মোট ক্ালোরীর প্রয়োজনীয়তা বাঁদ্ধ পায়। তাছাড়া স্নেহ জাতীয় খাদ্যে 
সাধারণতঃ ভাইটামিন “এ' ও পড়" দ্ুবীভূত থাকে । ফলে স্নেহজাতীয় খাদ্যে যেমন 
ক্যালোরীর চাহদা পুরণ হয় তেমাঁন ভাইটামিন “এ, এবং ড'ও দেহে সরবরাহ করা 
হয়। জন্মের "দ্বিতীয় সপ্তাহেই ২৩ ফেটা কডলিভার অয়েল বা শাকণলিভার অয়েল 
দেওয়া যাইতে পারে । ৪।& মাসে শিশুকে একটু করিয়া মাখন ধরান যায় । তাছাড়া 
দুধের স্নেহতো আছেই । স্নেহ পদার্থের অভাবে দেহে ভাইটামিন “এ এবং পড'র 
অভাব দেখা দিতে পারে । ফলে শিশু প:স্ট হইবে না এবং সহজেই সংক্লামক রোগে 
আক্কান্ত হইবে । 



শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কার্ষসূচী ১০৩ 

ভাইট।মিন ঃ দেহকে সুচ্ছ ও রোগের আরুমণ হইতে রক্ষা কাঁরতেই ভাইটাঁমনের 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । ভাইটামিন পড়' দেহের আঁচ্ছি বা হাড় গঠনে সহায়তা করে, 
এই ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশুর হাড় ঠিকভাবে বাঁড়তে পারিবে না এবং সে ব্রিকেট 
রোগাক্রান্ত হইতে পারে । মাতৃদুগ্ধ হইতে শিশু ইহা পায় না। বুতরাং জন্মের 
তীয় সপ্তাহ হইতেই শিশুকে কড-লিভার বা শাক-লিভার অয়েল দিতে হইবে । অপর 
একটি ভাইটামিনও মাত-দুগ্ধে তেমন পাওয়া যায় না। ইহা হইতেছে ভাইটামিন শঁস”। 
এইজন্য কমলালেবুর রস, টমেটোর রস ইত্যার্দ শিশুকে প্রথম হইতেই খাওয়াইয়া এই 
অভাব পূরণ করিতে হয় । এ" এবং পব” ভাইট।মিনসমূহ সাধারণতঃ শিশু প্রথম প্রথম 
মাতৃ-দু্ধ হইতেই পায়। তবে বয়স ব্দ্ধর সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ভাইটামনের 
প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় । সুতরাং ৬।৭ মাসের শিশুকে সবুজ সাক-স্বজির জুস 
খাইতে দরিয়া এই*অভাব পুরণ করা যাইতে পারে । ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশু 
দুর্বল, ফ্যাকাশে ও রুগ্ন হইবে । 

ধাতব লবণ £ দেহের ব:দ্ধতে সহায়তা করা এবং উহাকে সুস্থ রাখাই ধাতব লবণের 
বাজ। 'বাভন্ন প্রকার ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লোহ জাতীয় 
ধাতব লবণই শিশুর পক্ষে আধক গুরত্বপূর্ণ । ক্যালাঁসয়াম ও ফসফরাস আচ্ছি ও 
হাড়ের প্রধান উপাদান। সুতরাং শিশুর খাদ্যে এই সকল লবণের অভাব হইলে শিশুর 
হাড় পুষ্ট হইবে না এবং সে “রকেট' রোগাক্রান্ত হইতে পারে । মাতৃ দ্ুগ্ধে এবং গো" 
দৃপ্ধে যথেষ্ট পারমাণ ক্যালাঁসয়াম ও ফসফরাস আছে । সুতরাং এ দুগ্ধ হইতেই শিশু 
তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাইতে পারে । এক বছর পযস্ত 
শিশুর খাদ্যে প্রতি পাউপ্ড দেহের ওজনের প্রায় ০'৬ হইতে ০৮ গ্র্যাম ক্যালসিয়াম থাকা 
প্রয়োজন । মাতৃ-্দুগ্ধে লৌহেরও যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয়। প্রতি পাউণ্ড দেহের 
ওজনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৬ মিলিগ্রাম লৌহ এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদ্যে থাকা 
গুয়োজন, কিন্তু এই পরিমাণ শোহ শিশু দুগ্ধ হইতে পায় না। ফলে ডিমের কুসুম ও 
শ'ক-সবজির জুস দিয়াই শিশুর লৌহের চাহিদ্ধা পূরণ করিতে হয়। ৪81৫ মাস বয়স 
হইতেই শিশুকে এই সকল খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে । লোৌহজাতীয় খাদ্য দেহে রন্ত" 
প্রস্তুতিতে দাহাধ্য করে । সুতরাং লৌহঘটিত খাদ)র অভাব হইলে শিশুর দেহে রক্তাল্পতা 
দেখা দিবে ও সে আআসিডিক' রোগাক্কাস্ত হইবে ॥ 

জল £ এছাড়া শিশুকে যথেষ্ট পাঁরমাণ জল খাওয়াইতে হইবে । প্রতি পাউন্ড 
দেহের ওজনের জন্য প্রাতী্দন প্রায় ১৫ হইতে ২'& আউন্স জলের প্রয়োজন । জল 
ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে মাঝে মাঝে খাইতে দিবে । সর্বদাই ফুটান জল খাওয়ান 
উচিত কারণ জলে নানাপ্রকার রোগজীবাণু থাকিতে পারে । জলের সাভায্যে দেহের 
দৃূদষত পদাথ- সমুহ 'বভিন্ন পথে বাহির হইয়া যায় । ফলে দেহ সুস্থ থাকে। 

দেখা যাইতেছে সারা বছর ধারয়া সুচ্ছ থাকার প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইল খাদ্য । 
উপযুক্ত আহার না পাইলে ?শশুর ঘথাযথ 'বিকাশ হয় না। দৈহিক বিকাশের উপর 

মানসিক বিকাশও বহুলাংশে নিভরশীল। তাই শিশুকে উপযুত্ত পরিমাণে আহার 
দেওয়াই তাহাকে নুচ্ছ ও সবল রাখার প্রধান ডপায় 

নীরব পরিবেশে বিশ্রামও শিশুর আরেকটি দোহক প্রয়োজন । শিশুকে তাই একাকণী 
ধবছানায় শোয়াইয়া রাখিতে হয় । আঁতীরিক্ত ক্লাম্ত বা উত্তেজিত হইয়া ঘুমাইতে না দিয়া 



১০৪ গহশ্পরিচালনা ও গৃহশহশ্ুুষা 

প্রথম হইতেই শিশুকে নিজ পাঁরবেশে ধীরে ধীরে ঘুমের মধ্যে প্রবেশ কারিতে শিখান 
উচিত। কারণ এইভাবে ঘুমাইতে অভগ্ত হইলে পাঁরণত বয়সে অপ্প বিশ্রামের ফল 
ভাল হয়। 

পরি্কার-পরিচ্ছল্নতা শিশুর অন্যতম দৈছিক প্রয়োজন । অপরিচ্ছল্নতার ফলেই 
আমাদের দেশের লোকেরা নানা প্রকার রোগে ভুগিয়া থাকে । শিশুর দেহ অত্যন্ত কোমল; 
তাহার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও খুব কম। তাই বয়স্ক ব্যন্তর তুলনায় শিশুর 
পরিজ্কার-পারচ্ছন্নতা ও নিয়মিত স্নানের প্রয়োজন আরও বেশ । 

বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রয়োজনীয় উত্তাপও শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের অন্তগ্গত । এই 
দ'ইির অভাবে শিশুর দেহ উপযস্তভাবে বাঁড়তে পারে না। গৃহের সর্বাপেক্ষা আলো- 
বাতাসপুণ” কক্ষাট শিশুর জন্য 'নবচিন করা উচিত। শশতকালে শিশুকে উপযদ্ত 
জামাকাপড় পরাইতে হয় এবং নিয়মিত রোদ্র-্নান দিতে হয় ৷ তবে গ্রীক্মকালে অনাবশ্যক 
জামাকাপড় দিয়া শিশুকে মুড়িবার প্রয়োজন নাই । 

উপরোন্ত বিধিগুলি পালন করিলেই সে স্বাস্থ্যে জুখে ও মনের আনন্দে দিন দিন. 
বাড়িতে থাকবে । তাহার ঘুমের, স্নানের, আহারের, আদরের এমন কি কোলে লইবারও 
নিদিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক । 

(১) জন্মঃ শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্ককাল £ জীবনের প্রথম দাদশ বৎসর (910 
10121709 & 10900190101. 1170 ঠি9 ৫0201 9215 ) 

জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের এই জাবিতকালকে রুশো চারা সুর্নীদস্ট 
ভাগে বিভন্ত করিয়াছেন । তাঁহার মতে পাঁচ বংসর বয়স প্ন্ত শৈশব (71270), পাঁচ 
হইতে বার বংসর পর্যন্ত বাল্য (০111)০০৫) ; বার হইতে পনেরো বৎসর পর্যন্ত প্রাক্- 
কৈশোর (28115 ৪০০1০৪০০/০০) এবং পনেরো হইতে কুঁড়ি বংসর পধন্ত কৈশোরোত্তর 
(1,909 2১০1০৩০৪) কাল | ডঃ আর্নেস্ট জোনস্ও মানুষের জীবনকে চারিটি স্তরে 
ভাগ করিয়াছেন । রুশোরূনত 'তিনি পাঁচ বংসর পধন্ত প্রথম স্তরকে শৈশব এবং বার 
বৎসর পধন্ত দ্বিতীয় স্তরকে বালা আখা দিয়াছেন । কিন্তু তারপর তাঁহার মতে অস্টাদশ 
বর্ষ পষন্ত তত'য় স্তরটি কৈশোর ও শেষের স্তরাট হইল প্রাপ্ত বয়স্ককাল । রুশো কিংবা 
ডঃ জোন:স কেহই জন্মের পূর্বে মাহগভেরি অবন্থাটিকে জীবনকালের মধ্যে গণনা করেন 
নাই । “কক্তু মাতৃগর্ভে অবদ্থানকানো (শিশুর দেহের যতখানি পরিবত'ন সাধিত হয় 
জন্মের পর সারাজশীবনেও ততখানি পাঁরবর্তন ঘটে না। ক্ুতরাং মানবজীবনকে আমরা 
নিম্নরূপ পাঁচটি স্তরে ভাগ কাঁরতে পারি £ 

(১) মাতৃগর্ভে অবাস্থাত ; 
(২) জন্মের পর & বৎসর শৈশবকাল ; 
(৩) & হইতে ১২ বৎসর বাল্যকাল ; 
(8) ১২ হইতে ২০ বৎসর কৈশোর- কৈশোর আবার দুইটি উপবিভাগে 'বিভন্ত-_ 

(ক) প্রাককেশোর, (খ) কৈহশোরোভর । 

(6) প্রাপ্তবয়স্ককাল। 

শৈশব £ “শশুর ক্লমাবকাশকে পাঁচিটি শ্রেণীতে 'বিভন্ত করা যায়, যথা--দেহিক, 
মানিক, ভাষাগত, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক চেতনার 'বিকাশ |% 
7 ক শিশুর বিকাশ সংবম্ধে একাদশ শ্রেণীর পাঠ ( ষষ্ঠ অধ্যায় ) দুণ্টব্য | 



শিশুর বৃস্ধি এবং শিশুর পাঁরচালনা সংক্রান্ত কার্ধসূচী ১০৫ 

দ্রুত দৈহিক বিকাশ শৈশবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । জন্মের পর এক মাসেই শিশু 
মাথা তুলিতে পারে, দুই মাসে মাথা খাড়া করিতে পারে, পাঁচমাসের সময় কিছুতে 
ঠেসান দিয়া বাসিতে পারে, আট নয় মাসে দাঁড়াইতে পারে, নয় দশ মাসে হামাগাঁড় 
দিতে পারে, এক বছরের মধ্যেই হাঁটিতে শেখে, পনের মাসে সিখড় বাণ্হয়া উঠিতে পারে 
এবং দেড় বছরে দৌড়াইতে পারে । দোঁহক 'বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে মানসিক বিকাশ ও 
ভাষা শিক্ষার পালা । জন্মরুন্দনের মধ্য দিয়া তাহার ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয়। 
তারপর প্রাকৃকথন স্তর অতিক্রম করিয়া প্রায় এক বংসর বয়সে সে কথা বালিতে শুরু 
করে। 

ইতর প্রাণীদের মত শিশু কেবল সহজাত প্রবৃত্তির বশ। দেহের আনন্দ-বেদনার 
অনুভূতিটাই তাহার প্রবল থাকে ৷ শুধু ভাললাগা মন্দ্লাগার মাপকাঠি দিয়া সে তাহার 
অচেনা জগৎকে বিচার করে । তবে ইতর প্রাণী যেমন এই স্তরেই থাকিয়া যায়, মানব- 
শিশু যখন 'শাখিতে শুরু করে তখন তাহার এই প্রবৃত্তমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিবর্তিত হয়। 

তিন চারি বংসর বয়স হইতে শিশুর মনে আতজপর বোধ জাগিয়া ওঠে এবং সে 
আঁতিমান্রায় আত্মকোন্দ্রিক হইয়া পড়ে । জগতের সব কিছ; যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া 
ঘঁটিতেছে, সে চায় সবাই কেবল তাহারই দিকে নজর দিক, সকলেই তাহার হকুম পালন 
করূুক। কোন রকমের ভাগনদার সে সহ্য করিতে পারে না। বাবা-নায়ের ভালবাসার 
উপর সে একা ধিপত্য চায়, তাই ভাইবোন, বিশেষতঃ ছোট ভাইবোনদের উপর তাহার 
হিংসা আসে । 

এই আত্মকৌদ্দ্রিকতার চরম পাঁরণাতি আত্মপ্রেম । শিশু আপনার প্রেমে আপাঁন 
মুগ্ধ হইয়া পড়ে । এই প্রবৃত্িটির নাম দেওয়া হইয়াছে নাশিসিজম (৪7101551910 )। 
গ্রীক গাথার এক আত্মপ্রেমম্খ্ধ নাগনক নাঁশিসাসের কাহিনশ হইতেই এই আত্মপ্রেমজনিত 
প্রবাঁত্বটির উক্ত নামকরণ হইয়াছে । 

শিশ; এই বয়সে সম্পূর্ণ অর্তমূখী থাকে । সে তখন বাইরের লোকের সঙ্গে 
মেলামেশা করিতে চায় না। শিশুর মনে আত্মপ্রসারে স্ছা খুব প্রবল থাকে কিন্তু বাহিরের 
রুঢপাস্তবের নিকটে গিয়া সে এক প্রবল বাধা পাইতে থাকে । ফলে শিশু বাহিরের 
জগ্গৎ হইতে নিজেকে গুটাইয়া ফেলে এবং সে গিয়া কজ্পনার জগতে ঠাঁই লয় । এই 
কষ্পনারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট স্বয়ং শিশু । ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করিয়া সে মাকে 
[বিপদের মুখ হইতে উদ্ধার করে ; কখনো বা রাষের মত বনবাসে যায়, কখন হয় 'বিড়াল 
ছানার কানাই মাস্টার, কখনো বা গাঁলর মুখের ফেরিওয়ালা । শিশুর এই জাতীয় 
খেলার নাম দেওয়া হইমাছে কল্পনা বিলাপের খেলা (8100 10611559 019১) । 

বছর 'তিনেক বয়সের শিশুর আর একটি বোশিষ্ট্য হইল পুনরাবাঁক বা জানা পথে 
চলিবার প্রবাত্ত। এই সময়ে শিশুরা একই ধরনের খেলা খেলিতে, একই সুরের পুরান 
ছড়া বরাবর আবাত্ত এরিতে ভালবাসে । বস্তুতঃ নতুন পরিবেশ, নতুন অবস্থার সঙ্গে 
খাপ খাওয়াইবার জন্য শিশুমন তখনও প্রন্ভত হয় নাই । তাই তাহার সব কিছুতেই 
পুনরাবৃত্তি দেখা মায় । 

তন বছর পযন্ত অনুকরণ প্রবৃন্তিও খুব প্রবণ থাকে । এই অনুকরণ প্রবৃত্তির 



১০৬ গৃহ-পারচালনা ও গৃহশ-শ্রুষা 

ফলেই শিশু ভাষা শিক্ষা করে । খেলাধূলা, কাজকম” সব কিছুর মধ্যে বড়দের অনুকরণ 
করিয়া সে ধীরে ধীরে সমাজায়িত হইয়া ওঠে । 

মানসিক বিকাশের 'দক দিয়া শিশুর সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্টা হইল কৌতূহল 
সাধারণতঃ চার বংনর বয়সের সময় তাহার এই কৌতূহল বেশী দেখা যায়। শিশুরা 
এই সময় খেলনা পাইলে ভাঙিয়া চুরিয়া দেখে উহা কিভাবে তৈরী । এই কৌতূহল 
'নবৃত্ত করিতে গিয়া সে নব নব আভিজ্ঞতা সণ্য় করে। তাহার কৌতুহল হইতেই জ্ঞান- 
গপপাসার গভীরতা, শিশুর মানসিক বিকাশের গাত আমরা হৃদয়ঙ্গম কারতে পাঁরি। 

শিশুর যৌন চেতনা £ ফ্রয়েড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন বড়দের মতই 
শশুর যৌনচেতনা রহিয়াছে । তবে শিশুর এই যৌনচেতনা গ্রজননমূলক নয়। 
আপনার দেহের যে কোন স্থান বা প্রক্রিয়া হইতে যৌন আনন্দ পাওয়া যায় শিশু 
তাহাতেই নিযুক্ত হয়। শিশুর রাতির আকাঙ্ক্ষা আপন দেহে আবদ্ধ বালয়া মনো- 
বিজ্ঞানীরা শিশুর যৌন চেতনার নাম দিয়াছেন স্বরতিমূলক (৪০০-21০/০) যৌন- 
চেতনা । একটু বড় হইলে ছেলে-শিশহদের আসাস্তির পাত্রী হন মা এবং মেয়ে-শিশুদের 
ক্ষেত্রে বাবা । ফ্রয়েডের মতে এই আসীন্ত মূলতঃ যৌন এবং ফ্য়েড ইহার নাম দিয়াছেন 
ইডিপাসক্ কমপ্লেক্স (0০01095 ০0101)15%) 

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শৈশবই মানবের শিক্ষার - দিক হইতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান 
সময় । এই সময় দেহের ও মনের শন্তিগুঁল নমনীয় ও পাঁরবর্তনশণল থাকে, সহজাত 
প্রবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালনা করিয়া উহাদের রান যায়। শৈশবই তাই শিশুর 
সবার্গীণ গঠনের উপয্ত সময় । 

বাল্য ঃ শৈশবের সঙ্গে বাল্যর একটা বিস্ময়কর পার্থক্য লক্ষণীয় । শৈশবে সব 
কিছুই থাকে একটা অসংঘত ও অসংহত অবস্থায় । কি দৈহিক কি মানাঁসক জীবনের 
সমস্ত ক্ষেত্রেই শিশুর একটা এলোমেলো বিপযণ্ভ ভাব দেখা যায়। কিন্তু বাল্যে উহার 
পরিবর্তে একটা অজ্ভুত শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব আত্মপ্রকাশ করে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের 
মতই তাহার আচরণ ধার, স্ুসংহত। এইজন্য আনেন্ট জোন্স: বয়ঃপ্রাপ্তীকে বালের 
পুনরাবাাত্ত বলিয়াছেন । 

বাল্যের আর একাঁট বৈশিষ্ট্য হইল যূথবম্ধতা। আত্মকেন্দ্রিক শিশুর মধ্যে সংঘচেতনা 
জাগ্গিয়া ওঠে এবং সে দল গঠন করে। অন্তমুখী শিশু ধীরে ধীরে বহিম্খী বালকে 
পরিণত হয় । পিতামাতা ও অন্যান্য বালকদের চেয়ে তাহার উপর দলের প্রভাব তখন 
বেশী। দলের "নন্বা, স্তুতি তাহার জীবনের মূলা-বিচারের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায় । 
বাল্যে আত্ম-প্রচারের স্পৃহা বড় হইয়া ওঠে । আত্মপ্রচার ত একা একা সম্ভব হয় না, 
তাই অনুরাগী দল চাই । 

সংঘাপ্রয়তা হইতে বালকের মনে গণমানসের অভ্যুদয় ঘটে । বালক গৃহে বাবামায়ের 
কর্তৃত্বাধীনে যে কাজ একা একা সমাধা করিতে পারে না, দলের সঙ্গে পাঁড়য়্। উহাই সে 

কক গ্রীসের অন্তর্গত থীবসের রাজপন্র । শৈশবে সে এক পাহাড়ে পরিত্যন্ত হয় এবং রাখালের 
গৃহে পালিত হয়। বড হইয়া সে নিজের দেশে আসিয়া পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করে 
এবং স্বীয় জননীকে বিবাহ করে । এই কাহিনী হইতেই মায়ের প্রাত যৌন আসান্তর নামকরণ হইয়াছে 
ইডপাস কমপ্রেকস । | 



শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কার্য সূচন ৯০৭ 

অনায়াসে সম্পাদন করে। “মলেমিশে কার কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ”--এই 
ভাবাঁট তখন প্রবল হইয়া ওঠে । এই প্রবৃত্তিটকে তাই সংপথে পরিচালনা করিতে 
পারিলে বালক ধরে ধারে একটি সুচ্ছ সুন্দর নাগাঁরকে পরিণত হইতে পার়ে। 

শৈশবের পহজাত প্রবৃত্তিগ্ীলও ধারে ধারে বালকের আয়ত্ব হয়। ঈর্ষা, দেষ 
ইত্যাদি ভাবাবেগগ্ুলি আর পূর্বের মত নগ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে না, ক্রমশঃ সেগুলির 
গতি উধর্কমুখী হয় । পারিপা্বিকের সঙ্গে 'বালক ক্লমশঃ খাপ খাইতে শেখে। 

(০) যৌবনোদগম ও বৃদ্ধি (70১০1) &০ 01901) 

১২ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত সময়কে কৈশোর কাল আখ্যা বেওয়া হয়। কৈশোর 
আবার দুইটি উপবিভাগে 'বিভন্ত--প্রাককৈশোর ও কৈশোরোত্তর। প্রাককৈশোরেই 
মানুষের প্রথম যৌবনোম্গম হয় । 

মানুষের জীবনের সব কয়টি বিভাগের মধ্যে যৌবনোদগমের সময়টি হইল সবচেয়ে 
জটিল ও সমস্যামূলক | স্টানলে হল কৈশোরের উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিয়া উহার 
নাম দিয়াছেন ঝঞ্ধাবিক্ষুষ্খ কাল" । বালক এতকাল যে পথ ধরিয়। চাঁলিতেছিল অকস্মাৎ 
তাহার মোড় ফেরে পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাভাবনা যেন 
এক ঝড়ের ঝাপটায় ওলটউপালট হইয়া যায়। অপাঁরণত বালকজীবন এবং পূর্ণ 
যুবকজীবন-_এই দুয়ের পন্ধিকাল এই কেশোরকাল । এই সময়ের মনন্তত্ব আতি জটিল, 
দেহ ও মনের পাঁরবর্তন সমস্যাম.লক এবং চিন্তাভাবনা খাপছাড়া। এই বয়ঃসাম্ধিকালে 
শারীরক ও মানাসক পাঁরবর্তন এত দ্রুত সংগঠিত হয় যে বালক অনেক সময় সেই 
পরিবর্তনের সঙ্গে তাল 'মলাইয়া চলিতে পারে না। ফলে বড়দের চোখে তাহাদের 
আচরণ ও কথাবাতয়ি অনেক অসঙ্গীতি, অশেষ শ্র:টি ধরা পড়ে । 

যৌবনোদ্গমে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দেহিক ও মানসিক পরিবর্তন 
ঘটিয়া থাকে। 

দৈহিক পরিবত'ন £ প্রথম খতুর আগমন নেয়েদের দেহে যৌবন সূচনা করে। 
সাধারণতঃ বার হইতে ষোল বৎসরের মধ্যে মেয়েদের প্রথম খতু হইয়া থাকে । তাই 
এই বয়সেই মেয়েদের প্রথম যৌবন আরম্ভ হয় । মেয়েদের বেলা যেমন যৌবন সমাগমের 
একাঁট 'নাঁদম্ট লক্ষণ দেখা যায় ছেলেদের বেলা 'কন্তু সেইরূপ কোন 'নাদস্ট লক্ষণ থাকে 
না। কতকগুলি বাহ্যিক পরিবর্তন হইতেই ছেলেদের যেবন আগমন বোঝা যায় যৌবন 
সমাগমে নারী ও পুরুষ উভয়েরই দেহে কতগুলি বাহ্য এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটিয়া 
থাকে। অভ্যন্তরীণ পারবত নগদ্লিই বাহ্য পাঁরবর্তনের কারণ । 

বাহ্য পারবর্তনের মধ্যে ছেলেদের এই সময় দা'ড়-গোঁফ দেখা যায় । বাঁন্ত ও অন্যন্য 
প্রদেশে কেশোচ্গম হয় । গলার স্বর ভার হয়, সমস্ত দেহে একটি সুন্দর সুঙাম ভাব দেখা 
দেয় ও দেহ সোন্দ্যে ভরিয়। ওঠে । মেয়েদের দেহেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । 
এই সময় তাহাদের স্তনযুগল বাঁধত হয় এবং বাঁস্ত ও অন্যান্য প্রদেশে কেশোদ্গম হইতে 
শুরু করে। তাহাদেরও গলার স্বর ভারি হয় এবং দ্রেহ লাবণ্য ও শ্রীতে ভরিয়া ওঠে । 

ছেত্বে এবং মেয়ে উভয়েরই এই সময় জননোন্দ্রিয় বাধিত ও পুষ্ট হইতে থাকে । 

প্রধানতঃ যৌন গ্রান্ছিতেই অভ্যস্তরণীণ পাঁরবর্তন বেশ? হইয়া থাকে । মেয়েদের প্রধান 
যৌনগ্রান্থ 'িম্বাধারে (08১ ) এই সময় ডিম্ব (0৪912) ) সুঘ্ট হইতে আরম্ভ করে। 



১০৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশহশ্রুষা 

ইহাদের মধ্যে একটি হরমোন এস্ট্রোজেন (185098৩ ) মেয়েদের দেহে যৌবনের বাহাক 
লক্ষণগুলি প্রস্ফুটিত করিয়া থাকে । ইহারই প্রভাবে মেয়েদের স্তনঘুগল বাধিত ও 
পারপুষ্ট হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশে কেশোচ্গম হইতে থাকে । এই হরমোনের 
প্রভাবেই জরায়ু (0০153) ও জননোন্দ্রয়ের বদ্ধ ও পাঁরিপনষ্ট হয় এবং খাতুর আবিভবি 
ঘটে। 'ডিম্বাধার হইতে 'নঃসৃত অপর হরমোনটি হইতেছে প্রজেস্টেরন (9:98695791)6)। 
এই হরমোনের প্রভাব গর্ভকালে নারীর খতুম্াব বন্ধ থাকে এবং স্তনযুগলের 
আনুষাঙ্গিক প'রবর্তন সা'ধত হয় । 

পুরুষের প্রধান যৌনগ্রন্থি অ্ডকোষ (65695 )। যৌবন সমাগমে এই অসণ্ডকোষে 
শুক্রের বা শুরু-কীটের জন্ম হইতে থাকে এবং তাহাদের প্রজনন শাল্ত জন্মায় । মেয়েদের 
ন্যায় ছেলেদের অণ্ডকোষেও হরমোন উৎপন্ন হয় । এরূপ একটি হরমোন টোস্টোস্টেরন 
(169569505101)6 ) অপণ্ডকোষে শুক্লোৎপার্দনে সহায়তা করে। অপর একটি হরমোন 
এপ্দ্রোস্টেরনের (40795151910 ) প্রভাবে জননোন্দ্রিয়ের বৃদ্ধ ও দেহের বিভিন্ন অংশে 
কেশোচ্গম হইয়া থাকে । এই "দ্বিতীয় হরমোনটির প্রভাবেই যৌবনের বাহ্য লক্ষণসমূহ 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । এখানে একটি কথা মনে রাখা উচিত যে যৌনগ্রন্থি নিঃসত এই 
সকল হরমোনের সৃষ্টি ও কিমা, ?পটুইটারি-গ্রশ্থি-নিঞধসত অপর এক প্রকার হরমোনের 
উপর অনেকাংশে 'নিভ'র করে। সুতরাং 'পিটুইটারি-গ্রহ্থি-নিঃসৃত এই হরমোনও পরোক্ষ 
ভাবে মানুষের যৌবনবিকাশে সাহায্য করে ' 

মানাঁসক পাঁরবর্তন £ কশোর-দশোরীদের দেহে বিপুল পারিবর্তন আসে বটে 
কিন্তু মনের পরিবর্তনের তুলনায় দেহের এই পরিবর্তন প্রায় নগণ্য বলিলেই চলে । এই 
সময় ছেলে-মেয়েদের মনে যৌনচেতনার উন্মেষ হয় এবং ছেলে-মেয়েরা পরস্পরের প্রতি 
এক বিরাট আকর্ষণ অনুভব করিতে থাকে । হ্যাণ্ডো কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে 
বে বার তের বছর বয়স 'হইতেই ছেলে-মেয়েদের শিরায় শিরায় যৌবন-জলতরঙ্গ উদ্বেল 
হইয়া ওঠে । ইহারই নাম ফিশোরকাল। এই সময় জোয়ারের স্রোতের অনুকূলে 
যাঁদ নবজীবনের যান্রা শুর; করা যায় তবে জীবনতরা সৌভাগ্যের কুলে গিয়া 'ভিঁড়িতে 
পারিবে ; তা নইলে নয়। বস্তুত এই সময় কিশোর-কিশোরীদের প্রাতি অভিভাবকদের 
সতর্ক এবং সহানুভূতিশীল ঘ.স্টি থাকা দরকার । নতুবা কুসঙ্গে পাঁড়িয়। ছেলেরা সহজেই 
িপথগামন হইতে পারে । 

ফিশে।র-কিশোরীরা এই সময় আবার শিশুদের মত অন্তমুখী হইয়া পড়ে । বালক 
বম্নসের সংঘপ্রীতি আবার কমিয়া আসে এবং সে আবার গৃহকোণাশ্রয়ী কষ্পনাবিলাস 
ভাবুক হইয়া পড়ে। এই বয়সের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল 'ধিবাদ্বপ্ন। 
দৈহিক ও মানসিক পরিণতির ফলে তাহ।র মধ্যে ষে চাহিদার সৃষ্টি হয় সেগুলি বাস্তবে 
তৃপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। ফলে কিশোর সেগুলি তৃপ্ত করিতে দিবাস্বপ্নের সাহাষ্য নেয় । 
তাহাদের 'দিবান্থপ্ন বিশ্লেষণ করিলে দুই শ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়--আত্ম-প্রাতিষ্ঠাঘটিত 
এবং প্রণয়মূলক । কিশোর স্বপ্ন দেখে সে জীবনের স্কক্ষেত্রে পড়াশুনা, খেলাধূলায় 
সর্বনই শ্লেষ্ঠ চ্থান আধিকার করিতেছে । আর স্বপ্ন দেখে যে তাহার আকাক্ক্িত প্রণয়ণ 
কিংবা প্রণান্পণণকে লাভ করিতেছে । অধিকাংশ দ্রিবাস্বপ্নই প্রক্ষোভে 'সিপিত থাকে এবং 
সাময়কভাবে কিশোর-কিশোরীদের তৃপ্তি দেয় । পদবাস্বপ্ন' ছেলেমেয়েদের মানসিক 



শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পারচালনা সংকান্ত কার্যসূচগ ১০৯ 

স্বাস্থ্য অক্ষুপ্ন রাখতে অনেকখান দাহাষা করে তবে আঁতীরন্ত কষ্পন্যাবলাস সুষ্ঠ; ব্যাতিত 
বিকাশের পাঁরগন্থী। 

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের বেশ অলসভাদুব কালযাপন কাঁরত লে তাহাদের মনে 
নানারকম যৌনাবকার দেখা দিতে পারে ।. তাই মনোঁিজ্ঞানীরা ঠিশোরণএকশোরীদের 
অবসর মুহূর্তগূলি নানারুপ 'নির্দেষি খেলাধুলা, গানবাজনা করা, ছবি আঁকা ইতাদি 
আনন্দ্বর্ধক কাজের মধ্যে নিয়োগ কাঁরতে পরামর্শ দেয় । 'কিশোরকালই হইল দেহ 
গঠনের উপযুস্ত কাল। এইজন্যই এই বয়সে দেহকে শন্তু সমর্থ করিয়া গাঁড়য়া তুলিবার 
জন্য কৃচ্ছুতা সাধন দরকার । পান, ভোজন, শয়ন, ভ্রমণ, পোশাক-পারচ্ছদ কোন 'দিকেই 
(িশোর-কিশোরীদের যেন বেশশ আরামাপ্রিয় করিয়া তোলা না হয় । কিশোর বয়স 
চাঁরন্র গঠনের সময় জানিয়াই প্রান ভারতে এই সময়টি গুরুগ্হে কৃন্ছসাধন করিয়া 
কাটাইবার রাঁতি ছিল। পাশ্চাত্য দ্রার্শীনকরাও অনেকেই 'কিশোরদের কু ছুসাধন 
সমর্থন করেন। 

কৈশোরের আর একটি ধর্ম হইল বীরপূজা। এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা মনে 
মনে তাহাদের রুচি অনুযায়ী কোন আদর্শ বাছিয়া নেয় এবং সেই আদর্শ অনযায়ী 
ধনজের জশবন গঠন কাঁরতে চায় ॥। কাহারো এই আদর্শ হয়ত দেশনেতা, ধর্মনেতা, 
কাহারো বা 'প্রয় খেলোয়াড় িংবা চলীচ্চন্রাঁভনেতা বা আভিনেত্রী। এই আদর্শ 

অনুসরণ কারিতে 'গিয়া কেহ দেশসেবার কাজে আত্মীনয়োগ করে, কেহ ধর্ম জীবনযাপনের 
সঙ্কল্প গ্রহণ করে । কেহ বা আদর্শ আভিনেতা-অভিনেত্রীর পোশাক-পারিস্ছদ্, হাবভাব 
অনুকরণ করিতে চায় । এই বয়সে যাহার্দের আদর্শ যত বড় পরবতাঁকালে তাহাদের 

জীবন ততই সুন্দর ও শ্রীমশ্ডিত হইয়া ওঠে । প্রবল নীতিবোধ ও পরার্থে আত্মাবসর্জন 

করার আকাত্ক্ষাও এই বয়সেই প্রবল থাকে । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত অনেক 

বীরই ছিলেন 'িশোর। মোটের উপর আত্মরাতি ও পরোপাঁচকীর্াঁ এই দুই বিপরীতমদুখাঁ 
আবেগই ফিশোর বয়সে প্রবল থাকে এবং উপযুন্ত ব্যান্তর তত্ত্বাবধানে িশোরকাল 

আতবাহিত না হইলে যে কোন একটা 'দ্বিকে জীবনের মানদণ্ড বর্শকয়া ভাবসাম্য নম্ট 

করিয়া দিতে পারে । তাই সহানুভূতি ও দরদ সহকারে উপয,স্ত শিক্ষার ব্যবস্থা কাঁরয়া 

অস্ফুট কলিকাগুলি যাহাতে যৌবনে মুকুলিত হইয়া ওঠে সেই দিকে দূস্টি রাখা প্রত্যেক 
অভিভাবকেরই কর্তব্য । 

(0) গিশোর ও অপরাধপ্রবণদের 
( 75:09016175 01 90015595175 ৪:00. 09110061705 ) 

কৈশোরের লমস্যা £ কিশোর বয়সে মনের যে 'বপুল পাঁরিবর্তন ঘটে তাহার ফলে 

ব্যান্তর জীবনে কতকগীল নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কৈশোরের এই সমস্যাগ্দলির 

কথা যদি জানা থাকে তবে আঁধকাংশ ক্ষেত্রে বড়দের সঙ্গে যে একটা সংঘাত অনিবার্য 

হইয়া ওঠে তাহা রোধ করা যায় । কৈশোরের সমস্যাগূলি নিগ্নরূপ ৫ 

(১) স্বাধীনতার সমস্যা £ যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের মনে 

একটা স্বাধীনতা লাভের আকাক্ষ্ষা প্রবল হইয়া ওঠে। তাহার এতকালের পরনিভ'রতা 

কাটাইয়া উঠিতে চায় এবং নিজেকে সমাজের একজন বাঁলিয়া ভাবিতে শুরু করে। ফলে 

অভিভাবকদের সঙ্গে সংঘাত দেখা দেয় । আঁভভাবকদের উচিত এই সময় উপহাস 



১১০ গৃহ-্পরিচালনা ও গৃহশশ্্রুষা 

না করিয়া তাহাদের বন্তব্য এবং মতামত শ্রদ্ধা সহকারে শোনা এবং কোনো কাজের 
দাঁয়ত্ব তুলিয়া দেওয়া । এইরূপ কাজের ভার পাইলে িশোরদের মনে দায়িত্ব বোধের 
সণ্চার হয় এবং স্বাধীনতার চাহিদা তৃপ্ত হয় । 

(২) যৌন সমস্যা ঃ এই সময় যৌন আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটে বালিয়া ছেলেদের 
মেয়েদের প্রাতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি একটা আসান্ত জন্মে এবং অনেকেই প্রণয় 
ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়ে। ছেলেমেয়েদের তখন নানা যৌন সমস্যা দেখা দেয়, 
অনেকের আবার যৌনাবকৃতি ঘটে । এই বয়সে উপযুক্ত যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত 
এবং 'নিদেষি খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ; অভিনয়, সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং সমাজ 
উন্নয়নমূলক কাজে কিশোর-কিশোরীদের ভ্রতী করা উচিত । 

(৩) বৃভিনির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যা 8 এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা আপন 
আপন পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি বাছিয়া লইয়া স্বনির্ভর হইবার নানার্প পাঁরিকপ্পনা করে । 
অভিভাবকরা সাধারণতঃ 'নজেদের ইচ্ছাটা ছেলেমেয়েদের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা 
করেন। ফলে শিক্ষা এবং বৃত্তি নিবচিনের ব্যাপারে একটা জবরদস্তি চলে এবং কিশোর-' 
কিশোরীরা একট। সমস্যার সম্মুখীন হয়। কৈশোরের এই সমস্যাটির যাহাতে সুষ্ঠু 
সমাধান হয় তাহার জন্য প্রত্যেক কিশোর কিশোরীর উপযদ্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। ব্যান্তগত বৈষম্যের নীতি স্মরণ রাখিয়া প্রতোকের প্রয়োজন ও সামর্থ অন্যায়শ 
শিক্ষা দিতে পাবিলে একদিকে যেমন মানসিক তৃপ্তি হইবে অন্যদিকে তেমনি তাহাদের 
আত্মীবম্বাস সুদ্দঢ় হইবে এবং জীবনে তাহারা সহজেই স্প্রাতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইবে । 

(8) জাবনদর্শন সংক্রান্ত সমস্যা হ জাবনের অর্থ কি 2 ইহার সার্থকতাই বা 
কিসে? জীবন-সম্বদ্ধে এইরূপ কতকগ্ীল মৌলিক প্রশ্ন সকল কিশোর-কিশোরীদের 
মনেই জাগে । এই সময় একটি উচ্চ জীবন-দর্শন তাহাদের সম্ম;খে উপাস্থিত কারতে না 
পাঁরিলে কিশোরের প্রানচণ্ল্য অলস দিবা-স্বপ্নে আতিবাহত হইতে পারে; এমন 'কি তাহারা 
অপরাধপ্রবণও হইয়া পড়ে । এইজন্য প্রত্যেক আঁভিভাবকেই উচিত কিশোরদের সম্মুখে 
একটি উচ্চভাবের আদর্শ স্থাপন করা যাহা তাহার সমস্ত জীবনকে অর্থময় করিয়া 
তুঁলিতে পারে । 

কৈশোরের সমস্যাগঠালর সমাধান না হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ত।হার মনের দ্বন্ 
সামলাইয়া উঠিতে পারে না, শৈশবের মানমিক কাঠামোতেধফরিয়া যায়, শৈশবের মাপকাঠি 
তাহার জীবনের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায়, সে অবুঝের মত আচরণ করে। সেই স্ময়কার 
দমিত যোন-প্রবৃত্তি, আত্মবিস্তার প্রবৃত্ত সমাজবিরোধাঁ আচরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ 
করে। অচেতন মনের ছন্দ হইতে অপরাধ জন্ম নেয় । সে জানিতে পারে না যে অন্যায় 
কাজ করিতেছে । স্বাধীনতা এবং আত্মনভ'রতার আকাক্ক্ষা ব্যাহত হইলে অভিভাবকদের 
প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব জাগে এবং উহ্বা হইতে আসে চুর ও গণ্ডামী ইত্যাদি । 
অনেকেই আবার বাস্তবের রাজ্য হইতে নিজেকে গুটাইয়া নিয়া 'দিবা-স্বপ্নের আশ্রয় নেয় । 
এইভাবে তাহার চরিন্রের সুষ্ঠু বিকাশ স্বভাবতঃই ব্যাহত হয় । 

অপরাধ প্রবণতা কৈশোরের ধর্ম নয়। আঁভিভাবকদের কিশোর মনস্তত্রকে ভুল 
বৃঝিবার ফলে এবং তাহার সমস্যাগুঁলর উপয্ন্ত সমাধান খ'দজিয়া না পাইবার ফলেই 
কৈশোরে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। শান্ত দিয়া কৈশোরের এই সকল অপরাধ, 
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বদখেয়াল কিংবা বেয়াড়াপন।র চিকিৎসা সম্ভব নয়। ইহার জন্য চাই সুস্থ পাঁরবেশ, 
দযুদ এবং প্রবশত্তর ডকর্ধণ। গশক্ষক্ষক এবং আভভাবকদের কাজ হইবে কৌতূহল, 
আত্মপ্রতিষ্ঠার চাঁহদ্দা এবং স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার প্রবণত্তি ইত্যাদ জীবন-প্রয়াসী 
শাল্তগুলিকে আবিচ্কার করা এবং আত্মবিস্তারের প্রকৃষ্ট পন্থায় ৬হাদের কাজে লাগাইয়া 
জীবনকে তৃপ্ত করা । 

অপরাধপ্রবণতা £ কিশোরদের মধ্যে আমরা অনেক সময় অবাঞ্চিত আচরণ দেখিয়া 
থাকি । এইসব অবাঞ্চিত আচরণ যখন সমাজাবরোধী কাজের রূপ নেয় তখন তাহাকে 
অপরাধপ্রবণতা আখা দেওয়া হইয়া থাকে । কৈশোর অপরাধের নধো পড়ে অবাধ্যতা, 

স্বেন্ছাচারিতা, একগুয়েমি, অসৌজন্য, উচ্ছত্খলতা, ধবংসাত্মক্ক কাষকলাপ, আঁনয়মান,- 
বাঁতিতা, জূয্লাখেলা, মাদকদ্রব্য সেবন, যৌন ব্যভিচার ও আত্মহত্যা । 

কৈশোরের অপরাধপ্রবণতা আঁভিভাবক ও মনস্তাত্তবিকদের সামনে একটি গুরুতর 
সমস্যাবিশেষ । বংশখারাবাদীরা এতকাল মনে কাঁরতেন বংশগাঁতিই অপরাধের মূল কারণ 
এবং অপরাধপ্রবণ হইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে । পরক্তু পাঁরবেশবাদাদের যুন্তি ছিল 
পরিবেশই মানুষকে অপরাধী তৈরী করে। একান্ত একপেশে বাঁলয়া এই দুইটি মতবাদই 
আজ পাঁরিতান্ঠ । সকলেই আজ একমত বংশগাতি এবং পাঁরবেশের সংমিশ্রণে অপরাধী 
স্ট হয়। এখন এই দুইটি উপাদানের কাহার কতটা প্রভাব আলোচনা করা 
যাইতেছে । 

বংশগাতির প্রভাব £ অপরাধপ্রবণ পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে সচরাচর একটা 
অপরাধপ্রবণতা দেখা যায় । সাধারণতঃ চোর, জুয়াচোর, পকেটমার, বারবাঁনতা ইত্যাঁদ 
ব্যান্তদের সন্তানরা বাপমায়ের অপরাধকর্ম প্রত্যক্ষ করে এবং এদিকে আকৃষ্ট হয়। 
অনেক সময় বাপ মা সন্তানদের নিজ নিজ বাাত্ততে দীক্ষা দেয় । ফলে তাহারা অপরাধী 
ছাড়া আর কি হইতে পারে £ মনস্ত'তি্করা কিন্তু বংশগাঁতর চেয়ে পারবেশেরই বেশশ 
গুরুত্ব দিয়াছেন, তাহাদের মতে অপরাধপ্রবণতা ঠিক উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া নয় তবে 
অপরাধ সম্পাদনের একটা প্রবণতা শিশু ৬ভ্তরাধিকারসূন্রে পাইতে পারে । আঁতি শৈশবে 
গৃহের দ্ূঘিত আবহাওয়া হইতে যেসব শিশুদের সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল পরবতর 
জীবনে তাহাদের কাহারো কাহারো মধ্যে বাপমায়ের অপরাধপ্রবৃত্তিগুলির প্রকাশ হইতে 
দেখা গ্রিয়াছে । এইসব প্রবৃত্তির মধ্যে যৌন অপরাধ ও ডগ্র স্বভাবই হইল প্রধান । 
তৃতনীয়াট হইল উদ্দেশাহীন ভাবে ঘহরিয়া বেড়ান। তবে শেষোল্তুটি আতি অল্প সংখ্যক 
লোকের মধ্য দেখা যায় । 

পাঁরবেশের প্রভাব £ পাঁরবেশকে আমরা দুই ভাগে ভাগ কাঁরতে পারি--(ক) গৃহ 
পারবেশ এবং (খ) বৃহত্তর সামাঁজক পরিবেশ । 

(ক) গৃহ পাঁরবেশ £হ গৃহ পারবেশের মধো প্রথমেই পড়ে দারিদ্র্য । অভাবে 
স্বভাব নণ্ট' এই প্রচাঁলত প্রবাদ বাক্য একেবারে মিথ্যা নয়। " তবে দারিদ্র্য প্রত্যক্ষভাবে 
কশোর মনে যতটা প্রতিক্িয়া সূষ্টি করে পরোক্ষভাবে কাজ করে তাহার চেয়ে অনেক 
বেশী । সঙ্কীর্ণ আলোবাতাসহনন 'ঘিন্জি বাড়তে বাস, স্থানাভাব, অনাময় ব্যবস্থার ত্রুটি, 
গৃহে" দিবারান্র দ্বন্কলহ এ সমস্তই দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িত এবং শিশু ও কিশোর মনে 
ইহাদের প্রতিক্রিয়া ভয়ানক । 
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দরিদ্রের সঙ্গে আরও কতগুলি পাঁরিবারক কারণ যুক্ত হইতে পারে, যেমন শৈশবে 
পিতৃ কিংবা মাতৃবিয়োগ, 'পিতা প্রবাসে িংবা অন্য কোনভাবে সন্তানদের নিকট হইতে 
ধবাচ্ছিল্ন, জননী রগ্ন িংবা বাঁহরে কর্মরত, ফলে সম্তনরা মায়ের সান্নধ্য লাভে বাঁণিত, 
বাপমায়ের অন্ুখী দাম্পত্য জীবন; বৈমানত্র ভাইবোনের জন্ম, পারিবারিক শ.গ্খলার একান্ত 
অভাব 'কিংবা কঠোর 'নপশড়নমূলক শৃঙ্খলা, বাপমায়ের তুচ্ছতাচ্ছিল্য অনাদ্ত অবহেলিত 
শিশুচিত্তের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি ন্ট করে এবং তাহার মনে জট পাকায়। এইসব 
শিশুরাই কৈশোরকাল উপচ্থিত হইলে অবাধ্য, একগুয়েঃ অনিয়মানূবতাঁ ও উচ্ছ, খল 
হুইয়া দাঁড়ায় । অবশ্য আতরিন্ত আদরেও এইসব দোষগূলি প্রকাশ পাইতে পারে। 

প্রতিকারের উপায় £ বাপমায়ের স্নেহ ও সহানুভূতি এবং উন্নত গহপরিবেশ চাই । 
গৃহপাঁরবেশ উন্নত করা একেবারেই অসম্ভব হইলে কোন সহ্দয় আভভাবকের তত্ত্বাবধানে 
বালক ও কিশোরদের রাখা উচিত । 

বৃহত্তর সামাজিক পাঁরবেশ $ পারিবারিক জীবন ব্যতশত কিশোরদের জীবনে 
বৃহত্তর সামাজ্ক জীবনও অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । এই সামাঁজক পাঁরবেশের মধ্যে পড়ে 
(৯) তাহার "বিদ্যা প্রতিষ্ঠান অথবা কর্মক্ষেত্র । (২) তাহার অবসর সময় উদ্যাপন এবং 
(৩) সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব । 

(১) বিদ্যাপ্রাীতত্ঞান£ আঁধকাংশ বালক এবং কশোরই পায় বাঁধাধরা শিক্ষা, 
মেধাবী বালকের আকাঙ্ক্ষা পরিপ্ত হয় না। ক্ষীণবুদ্ধি বালকদের আবার পড়াশুনাট। 
বোঝা বাঁলয়া মনে হয় । যেসব কিশোর পড়াশুনার পাট চুকাইয়া কাজে নামে তাহারা 
যখন কাজে আনন্দ পাস্ন না তখনও সমস্যার সূষ্টি হয়। বিশেষতঃ তাহাদের কাজ যাঁদ 
একঘেয়ে ও যান্বিক হর তবে কাজে তাহাদের মন বসেনা। ফলে তাহারা অনেক সময় 
অপরাধকম্ের দিকে ঝুশকয়া পড়ে । 

প্রতিকার ঃ বিদ্যালয়ের পারবশ ও শিক্ষপপদ্ধাতির উন্নাতি সাধন করা দরকার । 
বালকের পাঠক্রম তাহার উপযোগী হওয়া চাই। বিদ্যালয়ে হাতের কাজ ও ব্যান্তকেম্দ্রিক 
শিক্ষা প্রবর্তন কাঁরতে হইবে । তাছাড়া বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে খেলাধুলা, বিতক 
ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা দরকার । 

(২) অবসর সময় উদধাপন ঃ িশোররা কিভাবে তাহাদের অবসর সময় উদ্যাপন 
করে তাহাও 1বশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সমপক্ষায় দেখা গিয়ছে অপরাধপ্রবণ কিশোররা 
সাধারণতঃ তাহ।দের অলস মূহূত'গ্লিতেই নানারুপ সমাজবিরোধী কাজের পরিকজ্পনা 
করে। আঁধকাংশ কিশোরদের উপযুক্ত খেনাধুলা শরাীরচর্গ কিংবা কোন গঠনমূলক 
কাজে যোগণান করার সুযোগ নাই । ফলে তাহারা আডডা 'দিয়া বাজে নাটক নভেল 
পাঁড়য়া এবং সিনেমা দেখিয়া সময় কাটায় । 

[সিনেমার কুফল £ কৈশোরে সিনেমার কুফল সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। 
[সনেমার প্রতি যাহারা আতরিস্ক আসন্ত হইয়া পড়ে তাহারা স্কুল কিংবা কলেজ পালায়, 
বাড়তে মিথ্যা কথা ধলে এবং সিনেমা দেখার পয়সা জোগাড় কাঁরতে না পারলে চুরি 
পর্যস্ত করে । অনবরত সিনেমা দেখিয়া সে একটি কপ্পনার জগতে বাস করে এবং 
বাস্ত,বর সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই । জীবনকে তাহার সম্ভাঃ মজাদার এবং নাটকীয় 
বাঁলয়া মনে হয় । সমস্ত ছবিতেই আবার 'িকছু না 'কিছদ প্রেমের গপ্প থাকে । উহা 
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তাহাকে যৌন সচেতন এবং অকালপকৰ করিয়া তোলে। সে কেবল উত্তেজনা, কৌতুক 
এবং রোমান্স খ*ুজিয়া বেড়ায় । বাস্তবের মুখামূখি হইতে যখন ভয় পায় তখন অনেকে 
আবার মাদকদ্রব্য সেবন করে। অপরাধমূলক ছবি দৌঁখয়া অনেকে আবার অপরাধ 
করার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পায়। মেয়েরাও চিন্রতারকার্দের হাবভাব, কথাবার্ত এবং 
সাজপোশাক অনুকরণ করে। ফলে তাহারা চপলমতি হয় এবং হালকা আমোদপ্রমোদ 
খুখজয়া বেড়ায় । ্ 

প্রতিকার £ কিশোর বয়সের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে ভাল ছায়াছবি 'নাঁমিত 
হওয়া আবশ্যক । উপযন্ত খেলাধুলা, শরীর চচাঁ, চিত্তাকর্ষক অথচ সুস্থ আমোদপ্রমোদের 
স্থযোগ পাইলে কিশোর বয়সের প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করা সহজ হইবে । 

(৩) সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব £ সবচেয়ে মারাত্মক হইল সঙ্গীদের প্রভাব। কুসঙ্গে 
পাঁড়িয়া ভাল ঘরের ছেলেরা পধস্ত জুয়া খেলে; মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়, যৌন 
ব্যভিচার করে এবং মেয়েরা পযন্ত বহুগামিনী হয় । 

প্রতিকার ঃ সন্তানদের বন্ধুবান্ধব 'নর্বচনে বাপমার সর্বদা সাহায্য কাঁরতে হয় 
এবং তাহারা রূপ সঙ্গী নিবচিন বরে সেদিকে তীক্ষ; দৃষ্টি রাখিতে হয়। নজেদেরও 
অবসর সময় যতটা সম্ভব তাহাদের সঙ্গে কাটাইতে হম । 

দৈহিক ভ্রটি£ দৈহিক খু'ত শিশুদের মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে। বামন, 
খঞ্জ, কুব্জ লোকেরা সাধারণতঃ সঙ্গীদের উপহাসের পান্র হইয়া থাকে । এইসব দৈহিক 
খু'ত থাকা সত্বেও তাহারা কখন কখন সুচ্ছ সবল দেহের আঁধকারণ হইয়া থাকে । 
এইসব বালকদের কেহ কেহ আক্ুমণাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অথবা অন্য কোন 
প্রবার অপরাধ কমেরি মধ্য দিয়া আত্মতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে । 

শ্রাতকার 8 শৈশবেই দৌহক খু*্তগুলির চিকিৎসা হওয়া দরকার । তাছাড়া ছবি 
শাঁকা, গান, আবত্তি, খেলাধুলা অথবা অন্রূপ কাজের মধ্য দিয়া তাহাদের আত্ম- 
২প্তিলাভের সুযোগ দেওয়া উচিত। 

বঃদিধর প্রভাব £ ক্ষীণবৃদ্ধি অপরাধপ্রবণতার একটি প্রধান কারণ। ব্যাপক 
পর্ধবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্ষীণবৃদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রধণতার এনটা 
গও রযেগ আছে । অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষীণবৃদ্ধির সংখ্যা যথে্ট । তাহারা 
সাধারণ মানুষের মত ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ 
যেসব কাজ করিতে ভয় পায় কিংবা ছিধা করে ক্ষীণবুণ্ধি ব্যক্তিরা সহজেই সেসব কাজ 
বরিতে পারে। 

প্রতিকার £ প্রথম হইতেই ক্ষীণবৃদ্ধি বালকদের কোন হাতের কাজ কিংবা তাহাদের 
বাণ্ধ ও সামথ অনুসারে যে কোন কাজে লাগান দরকার । 

(1) মানাঁপিক স্বাস্থ্য এবং শিশশিক্ষার মূলনপাঁত 
(14050091 1)551506 210. 10110010165 01 ০1110 6011081706 ) 

মানাঁস্ক স্বাস্থ্য 8 স্বাস্থ্য বলিতে আমরা এতকাল দৈহিক সুস্থতাই বুঝিতাম। 
কন্তু ?ব*বস্বাস্ছ্য সংস্থা উহার এক নূতন সংজ্ঞা দিয়াছে । এই সংজ্ঞা অনুযায়ী দেহে সুস্থ 
এবং মনে পাঁরপূর্ণ ব্যন্তিকেই প্রকৃত সুচ্ছ ব্যন্তি বলা যাইবে । সুতরাং গ্থাস্থ্য শব্ৰ্টর 
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মধ্যে মানসিক স্ুস্থতাও 'নাহত রাঁহয়াছে। বস্তুতঃ ইংরেজী 16810 শব্দটি আসিয়াছে 
এাংলো স্যাকসন ৬1,010) শব্দ হইতে । 11010) শব্দের অর্থ হইল পরিপুণণতা । 
দেহ এবং মন উভয়ই সুস্থ থাকিলে এই পরিপূর্ণতা আসিতে পারে । 

সমন্ত পাশ্চাত্যদেশে মানাঁসক রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবার ফলে আজ তাহারা 
মানসক সস্থতার উপর জোর দিতেছে । আমাদের এই ভারতে অবশ্য চিরার্দনই উহার 
গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে । মানিক সুচ্থতার লক্ষণ হইল মনের সমত্ব। কতগুলি 
বাহ্য লক্ষণদ্বারা মনের সুস্থতা বোঝা যায় যেমন,--:(৯) মানসিক সুস্থ ব্যন্তির মধ্যে একটা 
আত্ুতীপ্তর ভাব দেখা যাইবে । (২) বাহিরের জগতের সঙ্গে তানি সহজেই নিজেকে 
খাপ খাওয়াইতে পাঁরবেন। (৩) তাহার আচরণ হইবে বাঁঞ্কত অর্থাৎ সমাজের 
অনুমোদিত । (৪) সাধারণ ঈর্ষা, কুটিলতা, রোষ প্রভৃতি মানসিক প্রবাত্বিগুলি তাহার 
মনে অযথা জট পাকাহবে না । 

পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান দেখাইয়াছে মানুষের জীবন নিয়ান্ীত হয় তাহার 
ছেলেবেলার ছাপ দিয়া। প্রত্যেকটি শিশুর যাহাতে মানাঁসক স্বাস্থ্য অক্ষুগ্ন থাকে এবং 
সে সুনাগারকরপে গাঁড়য়া ডঠিতে পারে এইজন্য প্রথম হইতেই িশশক্ষার ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন । 

আমোরকার যুক্তরাষ্ট্রে শিশুমঙ্গল উদ্দেশ্যে যে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 
তাহাতে শিশুর প্রাতি বাবা মা তথা পরিবারের দায়িত্বকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে-_ 
(1) শিশুর জন্য একটি নিয়ান্তুত পরিবেশ স-্টি করা, (2) শিশুর মধো সামাজিক 
মূল্যবোধ সণ্চার করা, (3) শিশুর মনকে সমাজের উপযোগন কাঁরয়া গড়িয়া তোলা 
এবং (4) তাহাকে মুক্তির আনন্দ দেওয়া । 

জন্মেই শিশু সামাজিক থাকে না। তবে সামাজিক হইয়া উঠিবার প্রবণতা এবং 
সামর্থ্য লইয়া সে জন্মায়। শিশুর মনের উপযনুক্ত বিকাশ ঘটে বাবা মা এবং পাঁরবারের 
অন্যান্য পারজনদের সান্নিধ্যে । আত্মকৌন্দ্রিক শিশু ও বাঁহাবিশ্বের মধ্যে সংযোগ রক্ষা 
করে পরিবার । পারবারকে তাই বলা হয় 4109 17916 ৬৪ 10059 0০0৮/6617 01 

600 870 5090121.” 

শিশনুর দাবী ৪ সন্তানের উপর যেমন বাবামায়ের দাবী রাহিয়াছে সন্তানেরও বাবা- 
মায়ের উপর অনুরূপ কতগুলি দাবী আছে । এ দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া শিশুর 
জীবন পরিচালিত কারতে হইবে । 

শিশুর প্রথম দাবা স্বাধীনতা । তাহার সঙ্গে ব্যবহারের সময় মনে রাখিতে হইবে 
যে সে কতগ্দলি জন্মগত বৃত্তির সমষ্টি আর এই বাত্বগ্লি প্রতি গূহূর্তে বিকাশের 
রান্তা খ'দজিতেছে । গৃহ এই রাস্তা খুলিয়া দিবে__তাহাতে তাহার দেহ এবং মন দুয়েরই 
বিকাশ হইবে, সে ছুটবে, লাফাইবে, খেলিবে, ছশাড়বে, সে হৈ হৈ করিবে, ভাঙবে, 
গড়বে, সব কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে হইবে। শিশুর যাহাতে বিপদ না হয় বাবা মা 
এইটুকু খেয়াল রাখিবেন কিন্তু তাহার জন্য এমন কিছ করিয়া দিবেন না যাহা সে নিজে 
কারতে পারে । জামা-জুতা নিজে পরা, নিজের পোশাক 'জানিসপত্র নিজে গৃছাইয়া 
রাখা-_এইসব খুব ছোট-বেলায় অভ্যাস করাইতে হইবে । ইহার অর্থ তাহাকে জীবন 
নয়া পরাক্ষা কাঁরতে দেওয়া । ইহাতে যে স্বাবলম্বন, আত্মীব্বাস ও আত্মজ্ঞান শিক্ষা 



শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যসূচদ ১১৫ 

হইবে, ভবিষ্যং জীবনের ঝড়ঝাপ্টায় উহ্থা হইবে তাহার স্থায়শ সম্পদ । এই স্বাধীনতা 
তাহাকে শা্তক্ষয়কারী জট হইতে বাঁচাইবে কারণ বাত্বর দমন কোথাও হইবে না। 
নিরর্থক রোধনের জ্বালাও তাহাকে ভুূগিতে হইবে না। করো না" ক'রো না" এই 
কথার মত অকেজো জিনিস আর নাই। 

স্বাধীনতার পরেই শিশুর আসে নিরাপত্তা লাভের ইচ্ছা । শশ চায় দৌহক ও 
মানসিক নিরাপত্তা । তাহার দৈহিক 'নিরাপত্তাবোধ যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য মায়ের 
কর্তব্য শিশুকে নাঁদষ্ট সময়ে খাওয়ান, ঘুমপাড়ান, পোশাক পরান এক কথায় যাবতীয় 
দেহিক প্রয়োজনগুলি 'মিটান। 

সকল শিশুই দোহক নিরাপত্তার চেয়ে মানসিক 'নরাপত্তার সম্বন্ধে বেশী সজাগ । 
দেখা গিয়াছে বাড়িতে রূঢ় ব্যবহার পাইলেও শিশুদের কাছে গহের পরিচিত পাঁরিবেশই 
বেশশী 'প্রয় । নতুন ভাইবোনদের আগমনেও আধিকাংশ শিশু মানাঁসক নিরাপত্তা হারায় । 
নতুন শিশুর আগমনে বাপমাকে অনেক বেশী সতর্ক হইতে হইবে । গোড়ায় আঁতারি্ত 
আদর দিয়া পরে ষেন শিশুকে বেশশ অনাদর করা না হয়। তাছাড়া বাবা মা বড়টিকে 
বুঝাইয়া দিবেন ষে শিশুটি আসিতেছে সে তাহারই ভাই কিংবা বোন এবং অতি স্নেহের 
জন। আর বড়াটর সামনে ছোটটিকে নিয়া বেশি আহমাদ করা চলিবে না, তবেই শিশুর 
মানসিক নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হইবে । 

শিশুর তৃতীয় দাবী হইল স্বীকৃতি লাভ। শিশু আবেগপ্রবণ এবং আত্মকোন্দুক | 
সে সব কিছুর মধ্যেই তাহার নিজের গুরুত্ব দেখিতে চায় । শিশুকে শুধু আনন্দ দিবার 
জনা এই স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন নয়, এই স্বীকতি তাহাকে পাঁরবারের তথা রাস্ট্রের 

প্রকৃত সভ্যরুপে গাঁড়য়া তুলিতে সাহায্য কারবে। তাড়য়েৎ বা পালয়েংৎ কোন বয়সেই 
নয়, সব সময়েই “মন্রবদাচরেৎ” । বজ্তুতঃ শিশু একটা শুন্য কুম্ভ নয়। তাহার একটা 
ব্যান্তত্ব আছে-_তাহাকে সম্মান করিতে হইবে, তুচ্ছ কিংবা অবজ্জ্রা কাঁরলে চলিবে না। 
তাহার আগ্রহে কিংবা মনে কোন আঘাত না লাগে দোঁখতে হুইবে । তাহার অবা্চীন কথা 
নিয়া হাসিঠাট্র। করা অত)স্ত ক্ষতিকর । তাহার অজন্্র কেনতে বিরন্ত হইবার উপায় নাই 
ধরণ এগুলি শিশুর কাছে বাস্তব সমসা। কৌশলে এইসব প্রশ্নের জবাব দিয়। শিশুর 
বাঁধ ব্যান্তিত্বে অনেকটা প্রভাব ফেলা যায় । শিশুকে সম্মান কারলে সে নিজেকে সম্মান 
ব।রতে শেখে এবং পরকেও দম্মান করিতে শেখে। ৃ 

শিশু অতিশয় অনুকরণাপ্রয়। সে'সবর্দাই অপরের চালচলন হাবভাব নকল করিয়া 
চলে। তাই সবচেয়ে বেশী দরকার দ্টান্তের । ব্যান্তত্বই শুধু ব্যন্তিত্ব ফুটাইতে পারে । 
যেসব নৌতিক গুণ শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করিতে চাই, দেহ ও মনের যেসব অভ্যাস তাহার 
মধ্যে রোপণ কাঁরতে চাই, যেসব পাঁরস্ফিতিতে তাহার নিকট যে ব্যবহার পাইতে আশা 
করি, সেইসব উপদেশ দিয়া নয়, নিজের জীবনের দণ্টান্ত দিয়া তাহাকে শিখাইতে হইবে । 
বাড়িওয়ালা ভাড়া চাহতে আিলে বাবা যদি বলিয়া পাঠান--'ব্লগে বাবা বাড়ি নেই” 
ইহার পর সত্য ভাষণের কোন শিক্ষাই কাজে লাগে না। রেটিচিয়াস বাঁলয়াছেন-__ 
“আগে উদাহরণ, পরে নিয়ম" (2880116 5 051001 20 0159910)। শিশুর ভাষা 

শিক্ষা ষেমন অন্যের দম্টাম্ত অনুকরণ করিয়া--কেতাব-ব্যাকরণ হইতে এই শিক্ষা 
হয় না; তাহার নোতক শিক্ষাও তেমনি বয়স্কদের অনুকরণ করিয়া । বাবামায়ের প্রতি 
অত্যাঁধক আসান্ত হইতে শিশু মনে করে তাঁহারাই আদর্শ মানুষ । তাঁহারা যাহা করেন 
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তাহাই ভাল। তাঁহারা যার্দ এই মর্যাদা না রাখেন তবে শিশু 'নিজের কাছে কোন 
আদরের কোন মর্যাদা রাখিতে শিখিবে না। আমাদের শিশু যে মানুষ হয় না 
বোশির ভাগ এই কারণে । বাবামার জীবন হইতে মানুষ হইবার খোরাক তাহারা বিশেষ 
কিছ পায় না। | 

িথ্যাকথা ও চ্যার £ মিথ্যা কথা ও চুরি করার জন্য বাবামা শিশুকে অনেক সময় 
শাসন করেন। শাসন করার পুর্বে দোঁখতে হইবে ইহার সূন্ন কোথায় 2 বয়স্করা মিথ্যা 
কথা বলে শিশুকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে, শিশুরা তাহা করে না। কোন কোন মিথ্যার 
কারণ অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা, ইন্দ্িয়ানুভূতি বা স্মতির ভূল, কোন কোন মিথ্যা সমাজের 
রীতিনীতি তৈয়ারী করিয়া দেয়--যেমন “আপ্রয় সত্য বাঁলতে নাই । কল্পনার 
আতিশবা, উচ্চাকাত্ক্ষা ইত্যযর্দি কখন একটা সাধারণ কথাকে রং চং দিয়া বালবার 
প্রেরণা দেয় । কখন বাবামার দণ্টান্ত কিংবা কুশিক্ষা মিথ্যা বালিতে শিখায় । শিশু 
যাঁদ বোঝে সত্য কথা বালিলে সুবিচার পাইবে না 1কংবা তাহার ইচ্ছাকে কোনমতেই সম্মান 
করা হইবে না তখন সে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রথম প্রব্না করিতে শেখে । | 

চুরিও তাই । অবুঝ শিশু যাহা পায় তাহাতেই হাত দ্রেয়--তাহা চুরি করে। 
শিশুর অধিকারবোধ অতৃপ্ত থাকিলে আর তাহার ইচ্ছা ও আকর্ষণ অনযায় কোন 
প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে অর্জন কাঁরতে না পারিলে সে চুরি করিতে শেখে । 

শিশ?-শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শাস্ত ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আমাদের ঘরে ঘরে প্রচালিত। 
ইহার চেয়ে বাবা মা ভাল ব্যবদ্থা গ্রহণ করিতে পারেন £ 

(1) জবরদাস্তর তুলনায় উৎকৃষ্টের আভাস, ইঙ্গিত ও দ্টান্ত দেওয়া যায়। 
(2) চাপ দেওয়া স্বাভাবিক 'িবকাশের বিরোধী । ইহাতে ব্ান্তত্ব খব হয়, অসন্তোষ 
জমা হয়। শান্তি ছাড়া অনারকম চাপ দিয়াও শিশুকে সহযোগী এবং 'বিচারশীল করা 
যাইতে পারে। (3) শিশুকে যাঁদ্দ অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার করা হয় তবে ভাল 
কাজে যখন সে সাধ্যমত চেস্টা করিবে তখন খেয়াল কাঁরয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে 
হইবে । (4) কোন ভাল কাজে তাহার আগ্রহ সৃণ্টি করিয়া তাহার বদভ্যাসগ্ীল দুর 
করার চেস্টা করতে হইবে । (5) বেশী বকাবকি করিলে ওগুি গা-সওয়া হইয়া যায়, 
পরে আর তাহাতে শিশ. পরোয়া করে না। (6) সামান্য বিষয় নিয়া খ*ত ধরা কিংবা 
অন্যের সামনে দোষ দেখানো সাধারণ ভদ্রতার নিয়মাঁবরুদ্ধ । ভদ্রতার নিয়ম শিশু ও 
বয়স্কে সমান মান্য । (7) বাবা-মা যে সন্মান সন্তানের নিকট আশা করেন সেই সম্মান 
তাঁহার্দের 'নকট সন্তানেরও প্রাপ্য । (8) শাসন কিংবা সংশোধনের সময় বাবা-মা 
কণ্তস্বর সংযত রাখবেন, মুখে তাঁহাদের হাসি থাকবে । (9) সব সময় দেখিতে হইবে 
কাজটার উদ্দেশ্য কিঃ অন্যায় ভাবে শাসন কাঁরয়া অনেক সময় অনেক স্বৃকিকে 
আমরা মারিয়া ফেলি। (19) শিশুর বয়স ও বুদ্ধি কোন্ স্তরে আছে তাহ। দেখিতে 
হুইবে । সংশোধনের উদ্দেশ্য পরের স্তরে তাহাকে পথ দেখাইয়া নেওয়া । (11) অনেক 
সময় বাবামায়্ের দাবীটা সঙ্গত থাকে না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবামা অনেক সময় আপন 
উচ্চাভিলাষ সন্তানের উপর দিয়া মিটাইতে চেষ্টা করেন। ফলে 'শিশুকে জীবনের সমস্ত 
খেলাধুলা সকল আনন্দ হইতে বণ্চিত করিয়া তাহাকে লেখাপড়া গানবাজনা ইত্যাদিতে 
পারদ কাঁরয়া তুলিতে চেম্টা করা হয় । কু শৈশবের দাবী যৌবন ও বাথ কোর দাবার 
চেয়ে কোন অংশে কম নয়। 
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সন্তানের কাছে আমরা অন্ধ বাধ্যতা চাই না, চাই 'বচারশশীল সহযোগিতা, তাহারা 
স্বাধীন ব্যক্তিত্ব অন করিবে--তাহারা ভাবিবে, বিচার কারবে, নিজে নিজে সিদ্ধান্ত 
কাঁরতে শিখবে । ভুল করিলে তাহাকে ক্লেমন করিয়া শাসন করিব এটা সমস্যা নয়, 
তুল এড়াইয়া চলিতে 'কিভাবে তাহাকে সাহায্য করিব তাহাই আসল সমস্যা । 

পুরস্কার ৪ শাস্তির মত পুরস্কার প্রথায়ও গলদ আছে । অনেক সময়ই পুরস্কার 
হয় ঘুষের নাগাস্তর এবং শিশুকে শোধরাইবার বদলে তাহাকে আরও স্বার্থপর করিয়া 
তোলে । পিক্ষমী ছেলের মত খেয়ে ফেল, একটা পয়সা পাবে । ফ্রকটা পর, একটা 
বিদকুট দেব এগুলি ঘুষ । শিশু বুঝিল খাওয়া বা জামা পরা তাহার 'নিজের প্রয়োজন 
নয়, প্রয়োজন তাহার মায়ের, মা স্বার্থসাদ্ধির জন্য তাহাকে দাম 'দিতেছেন। সে আরও 
শিখিল অন্যায়ভাবে নিজের আভিষ্ট 'সিাম্ধি কারিতে এবং দর কষাকাঁষ কাঁরতে--“একটা 
নয়, দুটো পয়সা" । পঁবস্কুট নয়” "কোলেট' ইতাদি। ইহার চেয়েও খারাপ হইতেছে 
স্নেহের ঘুষ “আমাকে যা্দ ভালবাস তবে আমার কথা শোন, লক্ষমীটির মত ঘুমাও 1” 
স্বার্থ-সিদ্ধির লোভ দেখাইয়। তাহাকে দয়া কাজ করাইতে নাই, অন্যের ইচ্ছার ৬পরে 
জোর 'দিয়াও নয়। তাহার কাজ তাহ।র নিজেরই প্রয়োজন-_না কাঁরঃল সে প্রশংসা 
পাইবে না, করি;ল পাইবে । এইটুকুই যথেঘট। 

বেয়াড়া শিশ; (9:০১1০০1+০1111)-_বেয়াড়া শিশুদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ 
করা যায়-_অপ্পবূদ্ধি (০৪০1), যাহারা বিশৃঙ্খল ও আচরণে সমতা রাখিতে 
পারে না (2/%/21৫), তাই কিছুই করিতে পারে না, খেয়ালী (0901৩5011)- যাহারা 
শুধু শাখিতে অচেষ্ট নয়, নতুন অসুবিধা সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট । আবার কোন কোন 
শিশু এই সবগুলি দোষ নিজের মাথায় জড় করিয়া আছে। 

প্রাতিকার-_এই দোষ যদি বাপ-মার কাছ হইতে উত্তরাধিকার সৃত্রে পাওয়া হয় তবে 
বিশেষ কিছ, প্রতিকার নাই । কোন দৈহিক নুটি বা অঙ্গহানির দরুনও তা দেখা দিতে 
পারে। খুব সাবধানে বিশেষজ্ঞ দ্বারা তখন চিকিৎসা করা দরকার । এই অবস্থায় 
শুধু ধৈর্যশীল স্নেহ ও উৎসাহ তাহাকে বাঁগাইয়া রাখিতে পারিবে । কিন্তু বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে বেয়াড়ামার জন্য দায়ী গহ ওস্কূলের আবহাওয়া । দারিদ্রা, শৈশবে পিতৃমাত 
বিয়োগ, বাপনার ত।ক্ছিলায, কড়া শাসন - এইসব মনের জ্রকুমার বত্তিগুলিকে দমন করিয়া 
অচেতন মনে জট বাঁধায়। তারপর স্কুলে গিয়া ছেলে পায় বাঁধাধরা ছাঁচে চলা শিক্ষা । 
তাহার আগ্রহ জাগানো হইল না। তাহার ব্যান্তগত বিশিষ্ট প্রয়োজনের দিকে খেয়াল 
রাখা হইল না। 'বিদেশশ ভাষা ও অনাবশ্যক পাঠ্যবস্ত; তাহার ধাঁধে চাপানো হইল । 
তারপর আসিল পরাক্ষার ভীতি, অস্পবয়সে তাহার সমস্ত আনন্দের 'নবসিন ও সকল 
আশার সমাধি । রবীন্দ্রনাথ 'শিশুশিক্ষার এই দব্দশার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 
“শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট 'দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, 
শান্তিঘারা কণ্টাঁকত করিয়া, ঘণ্টান্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভডে এ কা 
নিরানন্দের সূষ্টি করা হইয়াছে” (রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসমস্যা )। গ্হে দামত দন্দের 
1নরসন ও বন্তর উৎকর্ধণ এবং স্কুলে ব্যান্তকেন্দ্রিক শিক্ষা-_বেয়াড়া ?শশযকে শোধরাইতে 
হইলে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই । 
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ভারতগয় বিবাহের উদ্দেশ্য £ 

ঠববাহের মধ্য দিয়া প্র্$তির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের একটা সন্ধি 
স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে । এই দুই আভপ্রায়ের মধ্যে মিল বেশ না বিরোধ 
বেশী তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের চেহারা ও ভাবের পার্থক্য ঘটে । আমাদের 
দেশে এতকাল সমাজ রক্ষাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । প্রাচীন ভারতের সমাজ- 
জীবন ছিল সম্পূর্ণ গৃহকেন্দ্রিক । তাহাদের অন্ন» বস্ত্র, শিক্ষা, ধর্ম সমস্ত মঙ্গলকার্য 
গহচ্ছের দানের সাহায্যে চলিত । দন যে কেবল ধনীরই কর্তব্য ছিল তাহা নয় সকল 
গৃহীকেই শ্রাদ্ধ বিবাহ ইতার্দ কাজে আপামর জনসাধারণকে নিজ 'িনজ সাধ্যমত দান 
করিতে হইত। এইভাবে দানের মধ্য দিয়া দাতা নিজেই সার্থক হইয়া উঠিতেন । সমাজ 
যেখানে গৃহকেন্দ্রিক 'বিবাহকে সেখানে নিজের পথে চাঁলতে দিতে চাঁহলে বিপদ ঘটে । 
এখানে বিবাহের বাঁধ বাঁধা থাকিলে সমাজের বাঁধ টেকে । বিবাহ 'ছিল তাই ভারতীয়দের 
বাছে এব মহাবজ্ঞস্বর্প । 7 | 

কিন্তু সমাজের শৃঙ্খলে সকল .মানুষকে সমানভাবে বাঁধা যায় না। মনুকে তাই 
গান্ধর্ব, রাক্ষস, অস্গুর ও পেশাচ বিবাহ স্বীকার করিতে হইয়াছিল । সামাজিক ইচ্ছা 
নয়, মানুষের ব্যান্তগত ইচ্ছাই এইসব বিবাহে প্রবল ছিল । শাস্ত্-সম্মত বিবাহ 'ছিল 
চারি প্রকার- ব্রাঙ্গঃ দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য । ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম 'বিবাহই শ্রেষ্ঠ । 
এই বিবাহের রীতি অনুসারে অযাচক বরে কন্যা দিতে হইবে । যে বর কন্যাকে নিজে 
প্রার্থনা করে সে তাহার সামাজিক উপযোঁিতাকে উপলব্ধি করিতে পারে না । বিবাহের 
ব্যাপারে এত কড়াকাঁড়র উদ্দেশ্য ছিল সৌজাত্য রক্ষা ৷ 

|. বিবাহের প্রস্তুতি £ 
(০5735207 101 00011211116 ) 

ভারতে বিবাহ একটা তপস্যার রূপ ধারণ করিয়াছিল । তাহার লক্ষ্য ছিল স্ুসন্তান 
লাভ, কাঁবর ভাষায় কুমারসম্ভব । মহাকবি কালিদাসের তিনটি অপরূপ কাত রঘুবংশ, 
কুমারসম্ভব এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলমে বিবাহের এই উদ্দেশ্যই প্রকট হইয়াছে । 

দাম্পত্য জীবনে প্রেমেরও একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং বিবাহের বহৃপূু 
হইতেই কন্যার জীবনে তাহার প্রস্ত:তি শুরু হইয়া থাকে । 

স্বামী নামক একাঁটি ভাবকে তাহারা ভন্তি কারতে শেখে । নানা কাহন"ঁ, ব্রত-প্জার 
মধ্য দিয়া এই ভান্তকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয় । তারপর 'বিবাহের 
পর তাহারা যাহা পায় তাহা কোন ব্যান্ত নয় পায় একাঁটি ভাব তাহার নাম স্বামী । এই 

ভাবের কাছেই সে আত্মসমর্পণ করে। তারপর 'ববাহের দিন নানা মন্ব্রোচ্চারণের মধ্য 
দিয়া তাহাকে বুঝান হইয়া থাকে সে যাহাতে পাতিব্রতা হইয়া সুগৃহিণী হয় এবং 
পাতকুলে দৃঢ় থাকে । 
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পাণিগ্রহণের মন্ত্রগুলিও নানা উপদেশে ভরা । প্রথম মন্তে কন্যাকে পাণিগ্রাহকের 
সংসারের জুখসৌভাগ্য বর্ধনের কথা বলা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে বলা হয় কন্যা 
যেন সর্বতোভাবে স্বামীর অনুগামিনী হয়,» গৃহপালিত সমস্ত পশুগ্ীলির পঁরিচযয়ি 
তাহার কল্যাণ হস্ত 'নযুন্ত হয়। স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের প্রাতি যেন তাহার প্রীতিপূর্ণ 
দুষ্ট থাকে । গ্রভধানের উদ্দেশ্যে চতুর্থ মন্ত্র্টি পাঠ করা হয়। পঞ্চম মন্ত্রাট আতি 
পবিন্ন এবং গভনর । এই মন্ত্রে স্বামী পত্বীকে বলেন, পপ্রয়তমে, তোমাকে কেবল আমার 
সেবা কিংবা জুখের নিমিত্ত গ্রহণ করিতোঁছ না, তুম আমার 'পিতা, ভ্রাতা, ভগিনশ 
সকলের সেবায় ন্যস্ত থাকিবে ।' সংসারের পাঁচজনের জনা বান্তগত জুখ বিসর্জন দিবার 
মহান আদর্শ একমাত্র ভারতেই বর্তমান একথা বলা বাহুল্য । তারপর স্বামীস্্বীর 

' হদয়ের একাসাধনের নিমিত্ত স্বাম' বধ:কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন-_ 
যদেতদ্ধ্দয়ং তব তদন্তু হৃদয়ং মম 
যাদ্দং হদয়ং মম তদন্তু হৃদয়ং তব । 

হেদেবি। আজ হইতে তোমার এ হয় আমার হউক আর আমার এট দয় 
তোমার হউক । 

বস্তুতঃ বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল তিনটি-- 

(১) অ্রস্থ অন্দর গৃহরচনাঃ (২) সু-সন্তান সৃষ্টি এবং (৩) দম্পাতর আত্মিক 
মিলন । 

মেয়েরা যাহাতে উপযন্ত গাঁহণী হইয়া উঠিতে পারে এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন 
গৃহবিজ্ঞান ও গাহ'দ্থ্য অর্থনীতির শিক্ষা । বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সুসন্তান- 
লাভ। মা হওয়াটা অবশ্য মেয়েদের একেবারে স্বভাবের মধ্যে কিন্তু মাওত্বের একটা 
সাধনা রহিয়াছে । সে সাধনা সন্তান নয়, সুসন্তান সূস্টির সাধনা । এই সাধনাকে সফল 
করিয়া তুলিবার জনা মেয়েদের আপন স্বাস্থ/টি শু্ঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
সঙ্গে সঙ্গে ভাবা সন্তানের উপযয্ত মা হইবার জন্য তাহাকে স্বান্থ্যতত্্র এবং শিশ মনো- 
বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে । আমাদের দেশের আঁধিকাংশ শিশুরাই 
যে রুগ্র দুবল অনেক সময় তাহার কারণ দারদ্রা নয়, জননীর অজ্ঞতাই তাহাকে রুগ্ন 
শাঁরয্া তোলে । মনোবিজ্কানের উপয্যন্ত জ্ঞানের অভাবে মেয়েরা 'শিশএকে ঠিক পথে 
পরিচালন। করিতে পারে না। আঁতীরন্ত আদরে আহনাে তাহাকে একেবারে ননার 
পুতুল করিয়া ফেলে নতুবা তাহার প্রাক্ষোভিক প্রয়োজন মিটাইতে না পারিয়া তাহার 
মনে দন্দের সাীঘ্ট করে, কখনো বা তাহাকে অপরাধপ্রবণ করিয়া তোলে । 

মাতরূপ ব্যতীত নারীর আরেকটি রূপ আছে, সেই রপ প্রেয়সীর । যৌবনে 
পুরুষ নারীর প্রাতি ুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে । তাই বিবাহের প্রস্তুতির পর্বে 
মেয়ে পুরুষ উভয়েরই যৌনশিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য । উপয,ন্ত যোন শিক্ষা দ্বারা বিবাহ 
সফল করিয়া তোলা সম্ভবপর হয়। তবে সফল যৌন জীবনই দ্াম্পত্যজশীবনের শেষ 
কথা নয়। পাঁরণত বয়সে দম্পতি পরস্পরকে আপনার আত্মার আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়। তখনই নার প্রকৃত প্রেয়সী হইয়া ওঠে । বস্তুতঃ প্রেয়সীর্পে 
নারীর সাধনা হইল পুরুষের সকল প্রকার উৎকৃষ্ট প্রচেষ্টাকে প্রাণবান করিয়া তোলা । 
নারীর যে গুণের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় সে হইল তাহার মাধুর্য বা আনন্দশন্তি। এই 
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মাধূর্য কিন্তু মোহিনীশন্তি নয়, মোহ দিয়া পুরুষকে আকর্ধণ করা যায় বটে কিন্তু সুস্থ, 
স্রন্দ্রঃ আনন্দময় গৃহ রচনা করা যায় না। তাই মাধূ্ষের সঙ্গে চাই ধৈষয* ত্যাগ, 
সংযম, চিন্তায় ও ব্যবহারে ঞর অনুশীলন্ । ইহাই বিবাহের প্রকৃত প্রন্ভযত। 

2. পারিবারিক জখবন শুরু £ 
(1396110101170 018, 19100119 ) 

বিবাহের পর নরনারীর দাম্পত্যজীবন শুরু হইয়া যায়। এই জীবনের গুরুত্ব 
অনেক এবং দায়িত্বও প্রচুর । অনেক ক্ষেত্রে যত পূর্বরাগের পালা চলিয়াছিল কিন্তু 
তখন তাহারা পরস্পরকে জানিবার সুযোগ পায় নাই। দাম্পত্যজীবন শুর হইলে 
উভয়ে উভয়কে নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ পায় । তখন দুই জনের চরিন্রের বৈশিষ্ট- 
গুলির সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো দোষ-্রুটি ধরা পড়ে । এই সময় দুজনে যাঁদ দুজনের 
সঙ্গে ঠিক ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারে তবেই দাম্পত্জীবন সুখের হইতে পারে । 

দাম্পত্য জ'বনের কতকগুলি প্রতিকূল উপাদান আছে । প্রথম হইতেই এইসব . 
প্রতিকুল উপাদান সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার । এই উপার্দানগ্ল হইল ঃ 

(৯) জনতৃসংসন্তি (221277% 71890010) £ দাম্পত্য সুখের একটি প্রধান অস্তুরায় 

হইতে পারে জনতৃসংসন্তি অর্থাৎ বরবধূর নিজ নিজ বাপমার প্রাতি প্রবল আসন্তি । 
বিবাহের পরে বধু যার্দ আসিয়া দেখে স্বামী মায়ের আচিলধরা এবং একান্ত অনুগত 
তখন একটা মানাঁসক দ্বন্দ শুরু হয়। অনুরূপভাবে মেয়েরাও 'প্তার প্রাতি প্রবল 
আসন্ত থাকিতে পারে । এই সকল মেয়েরা সচরাচর পিতার অনুর:প স্বামী কামনা করে ॥ 
স্বামীগৃহে পদার্পণ করিবার পর তাহারা যাঁদ প্রাত পদে পিতার সাঁহত স্বামীর অবাঞ্ছিত 
তুলনা করে তবে অসন্তোষ দেখা দেয় । কারণ পিতার ॥যে বয়স ও অভিজ্ঞতা থাকে 
যুবক স্বামী সেই আভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। দম্পাঁতর প্রবল 
বাস্তববোধই এইসব সমস্যার সমাধান করিতে পারে। 

(২) চান্সীন্রক দ্বম্দ্ব (00109106176 7১6750109116193) £ স্বামীস্ত্রীর চারিত্রিক দ্বন্দ 

দাম্পত্য সুখের আরেকটি প্রধান অন্তরায় । স্বামঈ-স্তী উভয়েই যাঁদ অত্যন্ত জেদ কিংবা 
আত্মাভিমানী (০85০9691021) হয় এবং একে অপরের নিক হার মানিতে একেবারে 
নারাজ থাকে তবে সংঘাত আঁনবার্থ। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের চরিন্লে নমনীয়তা গুণটির 
অনুশীলন দরকার, নতুবা পরস্পরের সঙ্গে খাপখাওয়ানো অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

(৩) শ্বশ্র;মাতার উপপচ্ছিতি £হ আমাদের দেশে বধ নিপীড়নের কাঁহননী আজও 
শোনা যায় । শ্বশ্রমাতারা পূুত্রবধকে অবাঞ্কীত অংশীদার মনে করিয়া নানার্প জট 
পাকায়। এখানে স্তীর নম্রতা গণ এবং স্বাশীর বাদ্বি, প্রত্যুৎপন্নাতিত্ব ও সময়মত 
হস্তক্ষেপ দরকার । 

(8) নৈরাশ্য (£105৮80101) 8 কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত হইতে আসে 
নেরাশ্য । বিবাহের পর প্রথম অনুরাগের পালা শেব হইলে নতুন নতুন সনস্যা 
আসতে ধাকে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার সমস্যা ত থাকেই তার উপর 
দেখা দেয় বাসগৃহের সমস্যা, সীমাবদ্ধ আয়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সংসার চালাইবার সমস্যা 
ইত্যাঁদ । স্বামীস্তীর পরস্পরের নিকট পরস্পরের চাহিদাও ছু থাকে । সেগুলি না 
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মিটিলে নৈরাশ্য আসিতে পারে। স্বামীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে স্ত্রী নিজেকে খাপ 
খাওয়াইতে না পারিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনে নৈরাশ্য আসে । 

কাহার 'কসে নৈরাশ্য আসিবে ব্ল্লা কঠিন। তবে বলা যায় স্বামী-স্ত্রী যদি 
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রত অন্দরাগ, ছোটখাটো দোষতুটিগ্লিকে লঘু করিয়া দেখার 
চেপ্টা, নিভ'রতার মনোভাব, একের অন্যকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার সদিচ্ছা লইয়া 
দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে তবে এ জীবন সুখের হয় । 

3. জনিতাদের দাসত্ব ঃ 
( £9500185101115 01 7১%151)00,090৫ ) 

সন্তানপালনে প্রত্যেক পিতামাতার দায়িত্ব রহিয়াছে । এই দায়িত্ব দ্বিবধ--প্রথমতঃ, 
সন্তানের ব্যান্তত্বের বিকাশসাধন অর্থাৎ শিশু যে সম্ভাবনা লইয়া জন্মিয়াছে সেই 
সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোলা । দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে সমাজজীবনে 
স্্প্রতিষ্ঠিত করা । 

শিশুর ব্যান্তত্ব 'বিকাশের প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইল একটি সুস্থ সবল দ্েহ। 
তাই সন্তানপালনে বাপ-ম।র প্রাথমিক কর্তব্য হইল নীরোগ বাঁলঘ্ঠ শিশুর জন্নদান। 
শিশুকে শুচ্ছ রাখার জন্য মা-বাবা একদিকে যেমন সন্তানের দেহিক প্রয়োজনগুল 
'মিটাইবেন অন্যার্দকে তেমন নিজেদের দেহকেও সুস্থ সবল ও নঈরোগ রাখিবেন । 

গ্রাথামক দৈহিক প্রয়োজন 'মিটিবার পরে শিশুর প্রয়োজন মানসিক নিরাপত্তা । 
শিশুর মনে নিরাপত্তা জাগাইবার জন্য 1পতামাতার 1বশেষ দাঁয়ত্ব রহিয়াছে । সব বাপ- 
মাই অবশা সন্তানকে ভালবাসেন 'কন্তু অনেক সময় তাহাদের আচরণের অ্রুটির ফলে 
শিশুর নিরাপত্তা বোধ 'বাঘুত হয় । যেমন, নতুন সন্তানের আগমনের ফলে বাপ-মা 
অনেক সময় নবজাতাঁটকে লইয়া বেশন ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কখনো একাঁটি সন্তানের সঙ্গে 
আরেকটির অবাঞ্চিত তুলনা করেন যাহার ফলে স্বপ্পবুদ্ধি শিশংর মধো হাঁনমন্যতা দেখা 
দেয় ; অনেক বাপ-মা সন্তানদের সামনেই নিজেদের আঁথিক অভাব-আভিযোগের কথা নিয়া 
আলোচ-য করেন। এইরূপ আলোচনা শিশুর মনকে ভারাক্রাস্ত করে এবং শিশুর 
নিরাপত্বাবোধ নষ্ট করে। 

শিশুর মনে নিরাপত্তার ভাব জাগ্াইবার সবশ্রেষ্ঠ উপায় হইল তাহাকে প্রাধান্য 
দেওয়া এবং পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা । শিশু যাঁদ অনুভব করে যে 
সে পরিবারের একজন বাঞ্ছিত ব্যান্ত, গৃহে তাহারও একটি 'না্দস্ট হ্থান ধাঁহয়াছে এবং 
তাহার সেই আসন আর কাহারো দ্বারা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয় তবেই শশুর মনে 
নিরাপত্তা বোধ জাগিবে। সব শিশুদের যোগ্যতা সমান নয় ; একটি হয়ত লেখাপড়ায় 
ভাল, আরেকটি গায় ভাল, আবার আরেকটি হাতের কাক্গে পটু । বাপ-মার কর্তব্য 
একটির সঙ্গে অন্যটির মেধার তুলনা না কাঁরয়া প্রত্যেকাটকে তার নিক্জ নিজ কাজে উৎসাহ 
দেওয়া । প্রত্যেকে যেন উপলব্ধি করে তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সবই গবেরি, 
আনন্দের এবং প্রশংসার । এইভাবে মা-বাবার কাছে আপন প্রতিভার স্বীকৃতি পাইলে 
শিশুদের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয় । 

সন্তান বড় হইলে অনেক বাপ-মা আভযোগ করেন সংসারের প্রতি ছেলের কোন 
দায়িত্ববোধ জাগে নাই । পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে দায়িত্বের ভাব জাগাইয়া তোলা 



১২২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশনশ্রুষা 

বাপ-মায়েরই কর্তব্য । সহযোঁগতাই হইল পাঁরবার তথা সমাজজীবনের বানয়াদ। 

[শিশুকে ছোট ছোট কাজের ভার দয়া তাহার মধ্যে সহযোগতার মনোভাব জাগাইতে 

হইবে এবং তাহাকে দায়িত্বশীল কাঁরয়া তুলিতে হইবে । পাঁরবারের সাধারণ সমস্যাগ্ণাল 

যখন আলোচিত হইবে তখন তাহার মতামতকেও বয়স্কদের সমান মধাদা দিতে হইবে । 

শিশুকে সমাজায়িত করার জন্য গৃহে অনুকুল পাঁরবেশ সাণ্ট করা দরকার যাহাতে 

শিশুর শুষ্ঠু মানাঁসক বিকাশ হইতে পারে, অভ্যাস ও চিন্তাধারা সমাজ জীবনের 

উপযোগণ হইতে পারে । শৈশবে বাপ-মার কাছে শিষ্টাচার, বিনয়, কথার মযা্দা রক্ষা 

করা প্রভীত কতকগ্ল সদাচার ও সদগুণের অনুশীলন হওয়া উচিত এবং ইহার জন্য 

চাই উপযুক্ত দৃষ্টান্ত । শিশুর বাপ-মা যদি পাঁরবারের পাঁচজনের সঙ্গে ভাল বাবহার 

করেন, বয়স্কদের প্রাতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং প্রাতবেশখদের সঙ্গে সৌহাদ্য রক্ষা 

করিয়া চলেন তবেই শিশুর জীবনে এসব গুণগ্লি ফুটিতে পারে, তা নইলে নয়। 

জীবনে স্ুপ্রাতীষ্ঠিত হইতে হইলে প্রত্যেক মানুষকেই কিছ; না কিছ; অর্থকরা বিদ্যা 

আয়ত করিতে হয় । বৃত্তি নিবচিনের ব্যাপারে বাপ-মা অনেক সময় সন্তানদের সামর্থ 

এবং ঝোঁকটা উপলাঁষ্ধ করিতে চান না। লব্ধপ্রতিষ্ঠা দিতারা আবার সন্তানকেও নিজের 

মতই জীবনে স্ুগ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান, কখনো আবার নিজের বৃক্তিতে নিষদত্ত করার জন্য 

ছেলেকে প্রস্তুত করান। তাহাদের ধারণা উপয:্তু শিক্ষা ও তত্তাবধানের দ্বারা সম্তানের 

মধ্যে আপন প্রতিভার সণ্টার করা কঠিন হইবে না। এইভাবে শিশুর শিক্ষা লইয়া 

একটা জোরজবরণীস্তি চলে । বাপ-মার ভুলটা এই যে সন্তানকে এক তাল কাদা ভাবিয়া 

তাহারা নিজেদের কু্ভকারের আসনে বসান এবং আপন ইচ্ছামত রূপ দিতে চেপ্টা করেন। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা কেবল শিশু উদ্যানের মালি মান্র। শিশুর বাস্তব বকাশের 

জনা অনুকূল পরিবেশ রচনা করিয়া যাওয়াই তাহাদের কাজ । 

4 পারিবারিক জগবনে পারস্পারিক সম্পক' $ 
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ভারতের দুইখাঁন মহাকাব্য “রামায়ণ' ও “মহাভারত' পাঁরবারিক বীবনের চত্র। 

পাঁরবারিক সম্পর্ক যখন সুন্দর হয় তখন তাহা জীবনকে কত মধুর, সরস ও ৬জ্জবল 

করিয়া তোলে তাহাই দেখান হইয়াছে রামায়ণে । আর এই সম্পর্ক যখন ঈর্বা ও কলহে 

জ্জ'র হইয়া ওঠে তখন জীবনের উপর তাহার প্রাতীক্রয়া যে কী সাংঘাতিক হইতে পারে 

তাহাই আমরা দেখিয়াছি মহাভারতে । পারিবারিক সদ্ভাব কিংবা অ-সদ্ভাবের ওপর 

[ভর করে একটি পাঁরবারের প্রত্যেকটি লোকের শান্তি, চাঁরন্রের বিকাশ, আর্থিক সমণস্ধ 

এমন ফি তাহার ৬খান পতন পর্যন্ত । পারিবারিক লোকেদের অসদ্ভাবের ফলে শিশবরা 

বিপর্যস্ত হয় সবচেয়ে বেশী । 

পারবারের কাছে শিশুর প্রথম দাবী হইল নিরাপত্তা । এই নিরাপত্তার অভাব ঘাঁটলে 

শিশুর ব্যন্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। শিশু যাঁদ তাহার আপন জনের কাছে 

ভালবাসা পায় তবেই তাহার মধো নিরাপত্তার ভাব জাগে । শিশুর সব চাইতে আপন 

জন হইল তাহ!র মা এবং বাবা । প্রত্যেক মা বাবাই অবশ্য নিজ 'নজ সন্তানকে 

ভালবাসেন। তবে মা বাবার ভালবাসাই শিশুর কাছে যথেষ্ট নয়, শিশুর চারু 

বিকাশের জন। মা বাবারও পরম্পরকে ভালবাসা চাই। তাহারা যাঁদ দিনরাত কলহ 



ভাবা গৃহদ্ছদের পারিবারিক জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা ১২৩ 

করেন কিংবা উভয়ের মধ্যে 'খাঁটামটি যাঁদ লাঁগয়াই থাকে তরে ?শশু (বালক ও 
কিশোররাও ) প্রথমেই একটা সঙ্কটে পড়ে- মা বাবার মধ্যে কে ঠিক? সে কাহার 
পক্ষ লইবে 2 শৈশবেই এইভাবে বাহার মধ্যে মানসিক ছন্দ শুরু হইয়া যায় পাঁরণত 
বয়সেও তাহাকে দেখা যায় ভীরু এবং দ্বিধগ্রস্ত । পরিবারের লোকেদের মধ্যে অসম্ভাবের 
পরিণতি এইখানেই সীমাবদ্ধ নয় । ইহার ফল আরও জুদ:রপ্রসারী | 

স্বামী-স্বী ছাড়া গৃহের অন্যান্য সকলের মধ্যেও সদ্ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন । 
গৃহের 'নিরানন্দময় পরিবেশ কিংবা গুমোট আবহাওয়া শিশচিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়। 
তোলে । ঘরে তাহারা কোন আনন্দ পায় না। স্নেহের লদলে হয়ত পায় বকুঁন আর 
মারধর । বয়স্কদের মধ্যেও দেখে শুধ; কলহ আর 'বিদেষ। ঘরে এই শান্তর অভাব 
স্বভাবতঃই তাহাদের মনকে বাড়ির বাঁহরে ঠেলিয়া দেয়। শিশু ও বালকরা লেখা 
পড়ায় মনোযোগ দেয় না। আঁধকাংশ সময় খেলিয়া বেড়ায় । ফকিশোররা আবার 
নানারকম কুসংসর্গে মেশে । বেশীর ভাগ বালকবালিকা ও কিশোর ফিশোরীরা 
সিনেমায় যাতায়াত শুরু করে । সিনেমার থুল সাময়িকভাবে তাহাদের দুঃখ ভুলাইয়া 
দেয় বটে কিন্তু সিনেমার কুফলগুলি শীঘ্রই তাহার্দের মধ্যে প্রকট হইয়া ওঠে । 
মনস্তাত্বকরা আজ সকলেই একমত যে বালক ও কিশোরদের অপরাধ প্রবৃন্তির মূলে 
থাকে শৈশবায় নিরানন্দ্নয় পারবেশ। 

শিশুর প্রক্ষোভগ্দলির কোনাঁটই জন্মগত নয়। ভালবাসা, সহানূভূতি প্রভাতি 
সদবৃত্তিগূলি এবং রাগ, দেষ, ক্রোধ প্রভৃতি অসদবাত্তিগুলি উভয়ই তাহার অজিত । 
কাজেই শিশ;রা যাঁদ বাড়ির লোকেদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, করুণা ও সহানুভূতি 
দেখিতে পায় আর কলহ কপটতাকে ঘণা কাঁরতে দেখে তবে সহজেই তাহাদের মধ্যে 
সদপ্রব্ত্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠবে এবং অসদ্বাত্তিগুপকে আবার বড়দের অনুকরণ 
করিয়া তাহারা ঘৃণা করিতে শাখবে । আঁজকার শিশুই আবার ভাঁবষাযতের নাগাঁরক। 
শৈশবে যাহার মধ্যে সামাজিক সদৃ-গুণগুলির বিকাশ হইবে পরিণত বয়সে সে যে সুস্থ 
নাগাঁরক হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

পরিবারের লোকেদের সুস্থ সম্পকেরি উপরেই গৃহের প্রকৃত শান্তি, শৃঙ্খলা ও 
আর্ক শ্রীবৃদধি নিভর করে। পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাগকলেই স্ত্র স্বানীর জনা, 
পুত্র পিতার জন্য, ভগ্নী ভ্রাতার জনা ত্যাগ স্বীকার করে । পিতার ক্টোপাজিত ধন 
পত্র স্বন্ছম্দে নম্ট করে না। অভাবগ্রস্ত ভাইকে ভাই সাহায্য করে। পারিবাঁরক 
জীবনের এই ভালবাসা ও'সহানুভূতি পরে আবার সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হয় । 
আমাদের জীবন গৃহকোন্দ্রক। আমাদের দেশের পারিবারিক সম্বন্ধগদুলি যদি জন্দর 
হইত তবে সমাজ জীবনকে আমরা আরও সহজে স্রন্দরতর করিয়া তুলিতে পারিতাম, 
সাধারণের মধো সমাজ চেতনা জাগাইতে আমাদের এত বেগ পাইতে হইত না। 

5. পাঁরবার পরিকল্পনা ও ব্যান্তগত স্বাচ্ছ্য 8 , 
(001796101 ০01 121011% [01210710105 9170 [00651501051 1১521011) 

পারবার পাঁরকলপন। কাহাকে বলে ?--পরিবার পাঁরকষ্পনা কথাটি আজ আর 
কাহারও অবিদিত নয়। শিক্ষিত লোকমান্রই এই কথ।টির সঙ্গে বিশেষ পারিচিত। 
পারবার পরিকপ্পনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জন্মনিয়ন্ত্রণ (01:00 ০০০০০! )। 



১২৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশশ্রুবা 

সাধারণভাবে জম্মনিয়ন্্ণ বলিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমাইবার যত রকম পদ্ধাত 
জানা আছে তাহার সবগুলিকেই বুঝায় । এই 'হসাবে শিশু-হত্যা, ভ্রণ-হত্যা, বিলম্বে 
বিবাহ, ব্র্ষর্য পালন, যাম্তিক কিংবা রাসায়ীনক উপায়ে জন্মরোধ করা সবই জন্ম- 
নিয়ম্মণের অন্তর্গত। কিস্তু আধ্ীনক পাঁরভাষায় জন্মনিয়ন্ত্রণ শুধু জন্মনিরোধ নয় । 
ইহার যেমন একটি নৌতবাচক (05880৬৩) দিক আছে তেমনি আবার একটি ইতিবাচক 
(7০51%০) ?দকও আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের এই ইতিবাচক দিকটির উপর জোর 'দিবার 
জন্য ১৯৪২ সালে আমেরিকার জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানাট উহার 96019] 71110) 0০92- 
001 1980০ নাম বদলাইয়া 2120750 79691810)000 15৫01720101 06 /১12191108, 

নামকরণ করে। জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা পাঁরবার পাঁরক্পনার প্রকৃত অর্থ হইল সুপরিকষ্পিত 
ভাবে 'ির্দিষ্ট সময়ের বাবধানে স্বামীস্তীর আর্থিক সঙ্গাত অনুযায়শ অপ্পসংখ্যক সুস্ছ 
ও সবল সন্তান উৎপার্দন করা। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর আগমন সম্পর্ণভাবে 
বাপমার ইচ্ছাধীন। পরিবার পরিকম্পনা একদিকে যেমন অবাঞ্চিত শিশুর জন্ম 
প্রতিরোধ করে অনার্দিকে তেমনি বাঞ্চিত শিশুর আগমনকে উৎসাহিত করে। 

পারবার পরিকল্পনার উপায়__পনরাতন ও নব্য__পাঁরবার পারিকষ্পনাটি অপেক্ষাকৃত 
আধূুনক প্রসঙ্গ 'কন্তু পুরানো আমলের লোকেরাও উহার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল 
না। তাহারা সাধারণতঃ 'শিকড় বাকড় বা মন্ত্রপুত ওষধের সাহায্যে অবাঞ্চিত শিশুর 
জন্ম প্রতিরোধের চেস্টা করিত। বর্তমান যুগের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধাত তুলনায় অনেক 
উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত । 

জন্মানয়ন্মণের আধুনিক যেসব পন্থা জানা আছে তাহার মধ্যে দম্পাত্তর যে কোন 
একজনের বন্ধ্যাত্ব স্বীবার (56০7111296020) এবং যান্বিক অথবা রাসায়ানক পদ্ধতিতে 
জন্মানরোধ করাই প্রধান । ভ্রুণের ধ্বংসসাধনও (৪০:1০) অন্যতম উপায় তবে 
ভূণহত্যা নরহত্যারই নামান্তর । শংর্ুকীট এবং নিকশিত 'ডিম্বাণুর মিলনেই ভ্ুণের 
সৃষ্টি হয় । উহারা ঘাঁদ একত্র মিলিত হইতে না পারে তবে সন্তানের জন্ম হয় না। 
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মুলকথা হইল এই মিলনকে প্রাতিরোধ করা অর্থাৎ সহজ ভাষায় 
গরভভরোধ করা । জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গভ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা (০০70০010101) ০01771101) 
বর্তমান রাস্ট্রগ্ীল পাঁরবার পরিকল্পনার কর্মসৃচন গ্রহণ করতেছে । 

শাঁরবার পাঁরকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা 8 জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে পারবার 
পারকষ্পনার প্রশ্শীট ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দেশে কিছুদিন আগে পথয্ত 
প্রসূতি মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশী । অস্বান্থ্যকর পাঁরবেশে ও অবৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাঁত-ত 
সন্তান প্রসব ছিল প্রস্গৃতি মৃত্যুর প্রধান কারণ । নারীর পক্ষে সম্তানধারণ মানেই িজের 
জশবনের উপর একটা ঝণ"কি লওয়া। তাহার উপর অনেক সময় ঘন ঘন সম্তভানধারণের 
ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে, প্রসূতি জরায়ুসংক্রান্ত নানা জটিল রোগে 
আক্রান্ত হয় এবং তাহার দৈহিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলঃপ্ত হয় । 

প্রসূতি মৃত্যুর মতই আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর হারও খুব বেশী ছিল। ইহার 
কারণ অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে দুই সন্তানের জন্মসময়ের ব্যবধান এবং শিশ.- 
মৃত্যুর হারের মধ্যে বেশ একটা ঘনিম্ঠ সম্বন্ধ আছে । জন্মসময়ের বাবধান যত কম হইবে 
শিশুমত্যুর সংখ্যা তত বেশী হইবে । দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে অন্ততঃ তিন বৎসরের 



ভাবা গ্হচ্ছের পারিবারিক জীবন সংকান্ত শিক্ষা ১২৫ 

বাবধান থাকা প্রয়োজন । শশু এবং প্রস্গুত মৃত্যুর হার হাস করা জন্মীনয়দ্জ্ে 
প্রধান উদ্দেশ্য । 

কোন কোন রোগ আবার, যেমন- বক্ষমা, [সিফিলিস ও গণোরিয়া প্রভৃতি বাপ মা 
হইতে সন্তানের মধ্যে সংক্কামত হয় । নরনারীর এই জাতীয় রোগ থাকলে তাহাদের 
সন্তান না হওয়াই বাঞ্চনীয় কারণ 'এই সকল রঃগ্ন সন্তান পারবারের অশান্তর কারণ হয়, 
সমগ্র সমাজের নিরাপত্তা নষ্ট করে এবং জাতির স্বাস্থ্য দুর্বল কাঁরয়া ফেলে । সুতরাং 
রুগ্ন শিশুর জন্মদান বশ্ধ করিয়া পরোক্ষে জাতির স্বাচ্থোর মান স্থির রাখা পাঁরবার 
পাঁরকম্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণের আরেকটি উদ্দেশ্য । 

খাগ্তকে দেহের কাজে লাগানঃ পাচনতন্তর, 
পরিপাক-ও মেটাবলিজম 

(07011582001 01 10900 05 006 0০0৫৮ : 01£650101), 
80501100101) 8100 1000121001151)) 

পাচনতন্ত্র ও পাঁরপাক ক্রিয়া (131965561৬6 5956]া) 0100 015656101)£ বিভিন্ন 

প্রকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে খুব সামান) কয়েকটি দ্রব্যই ( যেমন গ্লুকোজ, ধাতব লবণ 
ইত্যাদি ) দেহ সরাসাঁর গ্রহণ করিয়া আপন কাজে লাগাইতে পারে । অবাঁশন্ট আঁধকাংশ 
খাদ্যদ্রব্যই যতক্ষণ না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 'বিভন্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় 
পরিণত হয় ততক্ষণ শরীরের কোন কাজে লাগে না। ভাতের প্রধান অংশ চ্বেতসার। 
ক্তু এই ম্বেতসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত হইয়া যতক্ষণ না গ্লুকোজে পরিণত হইতেছে 
ততক্ষণ শরীরের কোন উপকারে আসিবে না। শ্বেতসার গ্লুকোজে প্ণিত হইলেই 
দেহ এ গ্লুকোজ শোষণ করিয়া উহা হইতে তাপ ও শন্তি উৎপন্ন করিতে পারে । এইরুপে 
খাদ্যের প্রোটিন আমিনো আসিডে এবং দ্নেহ-পদার্থ ফ্যাটি আসিড ও 'গ্রসারিনে 
পরিণত হইলেই এঁ সকল উপাদান দেহের উপকারে আমিবে । 

প্রবার পারকজ্পনার একাট আর্ক এবং একাট সামজক দিকও আছে । প্রত্যেক পারবারের 

আয় ও রোজগারের একটা 'নারর্ট সীমা আছে । এঁ সীমত আয়ের মধ্যে প্রত্যেক।ট সন্তানকে উপযনুত্ত 

শক্ষাদণক্ষায় গাঁড়ুয়া তুলিয়া জীবনে সপ্রাতিং্৬ত করতে হইলে সন্তানের সংখ্যা বাঁধয়া দেওয়। ছাড়া 

গত্যন্তর নাই । পরবারগ্ীল লইয়াই আবার একটি জাত তথা রাষ্ট্র গাঠত হয় । দেশের প্রক/তক 

সম্পদের তুলনায় যাঁদ জনসংখ্যা বাদ্ধ পায় তবে দেশের অগ্রগাঁতও ব্যাহত হয় । বিপুল জনসংখ্যাই 

ভারতের মত শস্যশালিনী দেশের পক্ষেও বরাট বোঝা হইয়া দ'ড়াইয়াছে। পা'রধার পারক্পনার 

সামাঁজক দিকাঁটও উপেক্ষণীয় নয় । সন্তান সংখ্যা বেশী হইলে মা বাবর পক্ষে প্রত্যেকটি শিশুর সমান 

যত্র লওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের ব্যাপার লইয়া প।রবারে খ।ট'মাট ও কলহ লা'গয়াই 

থাকে । অনাদত, অবহেলিত দারিদ্যুজর্জর শিশুরা গৃহের এই অন্বাস্থ্যকর মান'সক পারবেশ হইতে 
মান্ত পাইবার জন্য স্বভাবতঃই ঝাঁহরের দিকে ঝ"হুকিয়া পড়ে । তারপর নানা কুসঞে পাঁড়িয়া টব ভন্ন 

অপরাধ করে এবং এইভাবে পারবার তথা সমগ্র দেশের সমস্যা হইয়া দাড়ায় । পারিব'র পরিককপনার 

দ্বারা সমাজের কিশোর অপরাধীর সমস্যা বহুল।ংশে দূর করা যায়। 



রা গহ-পাঁরচালনা ও গ্হশ-শ্রুষা 

খাদ্যের এইরণ ক্ষনুর ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগ্ণ অবস্থায় পারণত 
হওয়াকেই পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়া বলে। খাদাদ্রবোর পরিপাক ক্রিয়া দেহের যে 
অংশে সম্পন্ন হয় তাহাকে পাচনতন্ত্র (018591/৩ 95152) বলে। মখ-গহবর (71070) 
মন্ন-নালী (95১9015885), পাকদ্ছুলী (81077801), ক্ষা্রান্ (57911 106090100) এবং 

ঙ র্ 

বহদন্ত্র 1915১ 711০51176) লইয়া এই পাচনতম্ত সংগঠিত। খাদ্য-্্রবা পাচনতপ্ন্রর 

বিভিন্ন অংশে বিভিল্ন ভাবে পরিবাতিত হইয়া অবশেষে রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া দেহ 
দৃজ্ অধ কল হয় । 

ম্খ-গহুতরে পরিপাক ৪ আমাদের মঠখে সবর্দাই লালা শিঃগৃত হহতেছে। এই 
লালা প্যারাটড (8:০6), সাব-লিংগুয়াল (98611780891) এবং সাব-ম্যাক্সিলারা 
(5/0-7851111%) নামক তিনটি বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে আসে । ইহার বেশীর ভাগই জল। 
এই জল ছাড়াও আামাইলেস বা টায়ালন (&15183০ 01 01811) নামক এক প্রকার 
জারুক পদার্থ (5085109), িউাঁসন এবং [কছ; ধাতব লবণ এই লালার মধো পাওয়া যায় 

ইহা সাধারণতঃ মৃদু ক্ষারধমর্ঁ। দৈনিক প্রায় 1000 স. সি. হইতে 1500 সি. ছি. 
লালা একজন ব্যন্তির মুখে নিঃসৃত হয় । 

লালা আমাদের খাদ্যদ্রব্যকে সিন্ত ও নরম করে। ইহার মিউসিন ভুত্ত দ্রব্যকে পাচ্ছিল 
কাঁরয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে পেশছাইতে সাহায্য করে । আমাইলেস বা 
টায়ালিন খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় পদার্থকে ভাঙিয়া মলটোজ-এ (21916956) পরিণত" 
করে । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে খাদ্যদ্রব্যর পরিপাক ক্রিয়া মুখ-গহবরেই প্রথম শুরু হয় । 
শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ যাহাতে উত্তরূপে টায়ালিনের সাঁহত মিশ্রিত হইতে পারে 
সেইজন্য খান্য-দ্রব্য ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধারয়া চর্বণ করা প্রয়োজন । আঁতি অল্প 
সশয় খাদান্দ্রব্য মুখ-গহবরে থাকে বলিয়া সামান্য পরিমাণ শ্বেতসার মলটোজে পাঁরণত 
হয়। কাঁচা শ্বেতসার (:0০০০/.০৭) জাতীয় খাদ্যদ্রবোর মুখে কোন পরিবর্তন 
হয় না। 

পাকস্ছলীতে পাঁরপাক £ মুখ-গহবর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র অংশে 'বিভন্ত খাদাদ্রব্যসমূহ 
লালার সাঁহত 'মীশ্রত হইয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া অমাশয় বা পাকস্থলীর মধো পেশছে। 
অন্ন-নালী মুখ-গহবর হইতে শবাসনালীর পিছন 'দিক দিয়া বরাবর নিচে নামিয়া গিয়াছে । 
স্বাভাঁবক অবস্হায় এই অন্ন-নালীর মুখ বন্ধ থাকে । শুধু ভুত্ত-দ্রব্য গলাধঃকরণ 
কারবার সময়ই উহা খুলিয়া যায় । দৈঘেনয উহা প্রায় পাঁচ ই্চি। অন্ন-নালশর শেষ প্রান্ত 
হইতে পাকচ্ছলী আরম্ভ হইয়াছে এবং এই সংযোগস্থলকে আগমদ্বার (০৪110 ০00) 
বলে। পাকস্থলীর শেষপ্রান্ত নির্গমদ্ধার (0510919 62৫ ) দ্বারা ভডিওডেনামের 
(009৫01,01]) সাঁহত যুক্ত । ইহা প্রায় 12 ইণ্চি লম্বা এবং 5 ই চওড়া । পাকস্থলীর 

ভিতরের প্রাচর এক প্রকার শ্লৈত্মিক পদার্থের আবরণে ঢাকা থাকে । এই আবরণের 
গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট 'ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। ছিদ্রগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের মূখ । এই ক্ষদূ্র ক্ষুদ্র নলগুলি এক একটি গ্রান্থির সহিত সংযান্ত থাকে । 
এই পকল গ্রান্ছি হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয় যাহাকে আমাশয় রস (88500 
19196) বলে । 



শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পাঁরচালনা সংকরাস্ত কাসূচশ ১১৯ 

বদখেয়াল 'কিংবা বেয়াড়াপনার চিকিৎসা সম্ভব নয়। ইহার জন্য চাই সুস্থ পাঁরবেশ, 
দরদ এবং প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ। শিক্ষক এবং আঁভভাবকর্দের কাজ হইবে কৌতহল, 
আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা এবং স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার প্রবত্তি ইত্যাদি জীবন-প্রয়াসণ 
শান্তগুলিকে আবিত্কার করা এবং আত্মবিস্তারের প্রকৃষ্ট পন্থায় উহাদের কাজে লাগাইয়া 
হাীবনকে তৃপ্ত করা । 

অপরাধপ্রবণতা £$ কিশোরদের মধ্যে আমরা অনেক সময় অবাঁঞ্চত আচরুণ দোৌখয়া 
হাঁকি। এইসব অবাঞ্চত আচরণ যখন সনাজাবরোধী কাজের রূপ নেয় তখন তাহাকে 
মপরারপ্রবণতা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে । কৈশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে অবাধ্যতা, 
স্বেন্ছাারতা, একগ্ুয়ৌম অসৌজন্য, উদ্ছৃত্থসতা, ধবংসাত্মক কাকিলাপ, আঁনয়মান,- 
বাঁততা, জয্াখেলা, মাদকদুব্য সেবন, যৌন ব্যভিচার ও আত্মহত্যা । 

কৈশোরের অপরাধপ্রবণতা আঁভভাবক ও মনস্তাঁত্তিরকদের সামনে একি গুর্তর 
সমস্যাবশেষ । বংশধারাবাদীরা এতকাল মনে কাঁরতিন বংশগাঁতিই অপরাধের মল কারণ 
এবং অপরাধপ্রবণ হইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। পরস্তু পারবেশবাদীদের যুক্তি ছিল 
পাঁরবেশই মানুষকে অপরাধী তেরী করে । একান্ত একপেশে বাঁশিয়া এই দুইটি মতবাদই 
আজ পারত্যন্ত। সকলেই আজ একনত বংশগতি এবং পাঁরবেশের সধমশ্রণে অপরাধী 
সমষ্টি হয়। এখন এই দুইটি উপাদানের কাহার কতটা প্রভাব আলোচনা করা 
যাইতেছে । 

বংশগতির প্রভাব ঃ অপরাধপ্রবণ পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে সচরাচর একটা 
অপরাপপ্রবণতা দেখা যায় । সাধারণতঃ চোর, জুয়াচোর, পকেটমার, বারবাঁনতা ইতাদি 
বান্তদের সন্তানরা বাপমায়ের অপরাধকর্ম প্রত্যক্ষ করে এবং এদিকে আকৃন্ট হয়। 
অনেক সময় বাপ মা সন্তানদের নিজ নিজ বাঁল্ততে দশক্ষা দেয় । ফলে তাহাত্রা অপরাধী 

ছাড়া আর কি হইতে পারে ? মনস্তাত্তিবকরা কিন্তু বংশগতির চেয়ে পরিবেশেরই বেশ? 
গুর্ত্ব দিয়াছেন, তাহাদের মতে অপরাধপ্রবণতা ঠিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নয় তবে 
অপরাধ সম্পাদনের একটা প্রবণতা শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে পাইতে পারে । আতি শেশবে 
গৃহের দূষিত আবহাওয়া হইতে যেসব শিশুদের সন্াইয়া লওয়া হইয়াছিল পরবতী 
জীবনে তাহাদের কাহারো কাহারো মধ্যে বাপমায়ের অপরাধপ্রবাত্বগ্ঠলর প্রকাশ হইতে 
দেখা গিয়াছে । এইসব প্রবৃত্তির মধো যৌন অপরাধ ও ডগ্র স্বভাবই হইল প্রধান । 
তৃতীয়টি হইল উদ্দেশ্যহণীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ান । তবে শেষোল্কটি আতি অল্প সংখ্যক 
লোকের মধ্য দেখা যায়। 

পাঁরবেশের প্রভাব £ পাঁরবেশকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি--(ক) গৃহ 
পাঁরবেশ এবং (খ) বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ । 

(ক) গৃহ পাঁরবেশ £ গৃহ পাঁরবেশের মধ্যে প্রথমেই পড়ে দারিদ্র্য । “অভাবে 
স্বভাব নষ্ট' এই প্রচালত প্রবাদ বাক্য একেবারে মিথ্যা নয় ।, তবে দারিদ্রযু প্রত্যক্ষভাবে 
কশোর মনে যতটা প্রাতিক্রিয়া সূন্টি করে পরোক্ষভাবে কাজ করে তাহার চেয়ে অনেক 
বেশী । সঙ্কীর্ণ আলোবাতাসহণীন ঘিঞ্জি বাড়িতে বাস, স্থানাভাব, অনাময় ব্যবস্থার শ্রুটি, 
গহে 'দিবারান্র দ্বন্ববকলহ এ সমস্তই দাঁরদ্র্যের সঙ্গে জড়িত এবং শিশু ও কিশোর মননে 
ইহাদের প্রাতক্িয়া ভয়ানক । 

]]--৮ 



১১২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশশ্রুষা 

দারিদ্রের সঙ্গে আরও কতগ্যীল পাঁরবারক কারণ যুক্ত হইতে পারে, যেমন শৈশবে 
[পিতৃ কিংবা মাতৃবিয়োগ, 'পিতা প্রবাসে কিংবা অন্য কোনভাবে সন্তানদের নিকট হইতে 
বিচ্ছিন্ন, জননী রম্ত্র কিংবা বাহিরে কর্ম রত, ফলে সন্তানরা মায়ের সান্ধ্য লাভে বগ্চিত, 
বাপমায়ের অন্ুখা দাম্পত্য জীবন, বৈমান্র "ভাইবোনের জন্ম, পাঁরবারিক শঙ্খলার একান্ত 
অভাব কিংবা কঠোর নিপড়নমূলক শৃঙ্খলা, বাপমায়ের তুচ্ছতাচ্ছিল্য অনাদত অবহেলিত 
শিশুচিত্তের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি নস্ট করে এবং তাহার মনে জট পাকায় । এইসব 
শিশুরাই কৈশোরকাল উপস্থিত হইলে অবাধ্য, একগ্ুয়েঃ আনিয়মানুবতার্ঁ ও উচ্ছ ৎ্খল 
হইয়া দাঁড়ায় । অবশ্য আীরন্ত আদরেও এইসব দোষগ্দাল প্রকাশ পাইতে পারে। 

প্রাতকারের উপায় ই বাপমায়ের স্নেহ ও সহানুভূতি এবং উন্নত গহপরিবেশ চাই । 
গৃহপরিবেশ ৬ল্পত করা একেবারেই অসম্ভব হইলে কোন সহ্য অভিভাবকের তত্বাবধানে 
বালক ও কিশোরদের রাখা উচিত । 

বৃহত্তর সামাজিক পাঁরবেশ £ পারিবারিক জীবন ব্যতীত কিশোরদের জীবনে 
বৃহত্তর সামাজিক জীবনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই সামাজিক পাঁরবেশের মধ্যে পড়ে 
(১) তাহার বিদ্যা প্রতিষ্ঠান অথবা কমক্ষেন্ন। (২) তাহার অবসর সময় উদযাপন এবং 
(৩) সঙ্গী ও বন্ধুবাম্ধব । 

(১) বিদ্যাপ্রাতিষ্ঠান£ আঁধকাংশ বালক এবং িশোরই পায় বাঁধাধরা শিক্ষা, 
মেধাবী বালকের আকাঙ্ক্ষা পারতৃপ্ত হয় না। ক্ষীণবুদ্ধি বালকর্দের আবার পড়াশুনা 
বোঝা বলিয়া মনে হয় । যেসব কিশোর পড়াশুনার পাট টুকাইয়া কাজে নামে তাহারা 
যখন কাজে আনন্দ পায় না তখনও সমস্যার সূষ্টি হয়। বিশেষতঃ তাহাদের কাজ যদি 
একঘেয়ে ও যান্তিক হয় তবে কাজে তাহাদের মন বসেনা। ফলে তাহারা অনেক সময় 
অপরাধকর্মের দিকে ঝ্ণাকিয়া পড়ে । 

প্রতিকার ঃ (বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষণপদ্ধৃতর উন্নতি সাধন করা দরকার । 
বালকের পাঠক্রম তাহার উপযোগাঁ হওয়া চাই । বিদ্যালয়ে হাতের কাজ ও ব্/স্তিকেন্দ্রিক 
শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে । তাছাড়া বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে খেলাধূলা, বিতক", 
ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা দরকার । 

(২) অবসর সময় উদযাপন £ 'কিশে।ররা কিভাবে তাহাদের অবসর সময় উদযাপন 
করে তাহাও বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । সমণক্ষায় দেখা গিয়াছে অপরাধপ্রবণ কিশোররা 
সাধারণতঃ তাহাদের অলস মুহূর্ত গুলিতেই নানারুপ সমাজাবরোধী কাজের পরিক্পনা 
করে। আঁধকাংশ কিশোরদের উপযুস্ত খেলাধুলা শরীরচর্গ কিংবা কোন গঠনমুলক 
কাজে যোগদান করার সুযোগ নাই। ফলে তাহারা আড্ডা দিয়া বাজে নাটক নভেল 
পাঁড়য়া এবং সিনেমা দেখিয়া সময় কাটায় । 

[সিনেমার কুফল £ কৈশোরে সিনেমার কুফল সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। 
সিনেমার প্রতি যাহারা আঁতরিন্ত আসন্ত হইয়া পড়ে তাহারা স্কুল কিংবা কলেজ পালায়, 
বাড়তে মিথ্যা কথা বলে এবং সিনেমা দেখার পয়সা জোগাড় করিতে না পারিলে ছরি 
পর্যন্ত করে । অনবরত সিনেমা দেখিয়া সে একটি কম্পনার জগতে বাস করে এবং 
বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই । জাবনকে তাহার সম্ভা, মজাদার এবং নাটকীয় 
বলিয়া মনে হয় । সমস্ত ছবিতেই আবার কিছু না কিছ প্রেমের গণ্প থাকে । উহা 
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তাহাকে যৌন সচেতন এবং অকালপকৰ করিয়া তোলে । সে কেবল উত্তেজনা, কৌতুক 
এবং রোমান্স খ'জিয়া বেড়ায় । বাস্তবের মুখামূখি হইতে যখন ভয় পায় তখন অনেকে 
আবার মাদকদ্রব্য সেবন করে। অপরাধমূলক ছবি দৌঁখয়া অনেকে আবার অপরাধ 
করার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পায়। মেয়েরাও চিন্রতারকাদের হাবভাব, কথাবার্তা এবং 
সাজপোশক অনুকরণ করে। ফলে তাহারা চপলমতি হয় এবং হালকা আমোদপ্রমোদ 
খূঁজিয়া বেড়ায় । 

প্রতিকার ঃ কিশোর বয়সের উপযোগী যথেষ্ট পারমাণে ভাল ছায়াছাব নামত 
হওয়া আবশ্যক । উপযনন্ত খেলাধুলা, শরার চা চিত্তাকর্ষক অথচ সমস্থ আমোদপ্রমোদের 
স্থযোগ পাইলে কিশোর বয়সের প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করা সহজ হইবে । 

(৩) সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব ৪ সবচেয়ে মারাত্মক হইল সঙ্গীদের প্রভাব । কুসঙ্গে 
পড়িয়া ভাল ঘরের ছেলেরা পযন্ত জুয়া খেলে; মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়, যৌন 
ব্যভিচ।র করে এবং মেয়েরা পযন্ত বহুগামিনী হয় । 

প্রাতকার ঃ সন্তানদের বন্ধ্বান্ধব নিবচিনে বাপমার সবর্দা সাহায্য করিতে হয় 
এবং তাহারা কিরূপ সঙ্গী নিবচিন করে সোদিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। িজেদেরও 
অবসর সময় যতটা সম্ভব তাহাদের সঙ্গে কাটাইতে হয় । 

দৌহক ভ্র;টিঃ দৌহক খু'ত শিশুদের মনে হানমন্যতার সৃষ্টি করে। বামন, 
খঞ্জ, কুধ্জ লোকেরা সাধারণতঃ সঙ্গীদের উপহাসের পানর হইয়া থাকে । এইসব দৈৌঁহক 
খু'ত থাকা সত্ত্র্ও তাহারা কখন কখন তুচ্ছ সবল দেহের আঁধিকারী হইয়া থাকে । 
এইসব বালকদের কেহ কেহ আক্রমণাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অথবা অন্য কোন 
প্রকার অপরাধ কমের মধ্য দিয়া আত্মতুপ্তলাভের চেস্টা বকরে। 

প্রাতকার £ শৈশবেই দৌহক খুখতগুলির চিকিৎসা হওয়া দরকার । তাছাড়া ছবি 
গাঁকা, গান, আবাতত, খেলাধূলা অথবা অনুরূপ কাজের মধ্য দয়া তাহাদের আত্ম- 
তৃপ্তিলাভের সুযোগ দেওয়া উচিত ৷ 

বঃদিধর প্রভাব £ ক্ষীণবুদ্ধি অপরাধপ্রবণতার একটি প্রধান কারণ। ব্যাপক 
পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার এব.টা 
ভর যোগ আছে । অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষণবাাদ্ধির সংখ্যা যথেষ্ট । তাহারা 
সাধারণ মানুষের মত ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ 
যেসব কাজ করিতে ভয় পায় কিংবা দ্বিধা করে ক্ষীণবুদ্ধি ব্যন্তিরা সহজেই সেসব কাজ 
বরতে পারে। 

প্রতিকার £ প্রথম হইতেই ক্ষীণব্যাদ্ধ বালকদের কোন হাতের কাজ কিংবা তাহাদের 
বাদ্ধি ও সামর্থ অনুসারে যে কোন কাজে লাগান দরকার । 

(1) মানাসিক স্বাস্থ্য এবং শিশ্যাঁশক্ষার মূলনীতি 
(151510121 179515100 200 01110010165 01 01111 601091000 ) 

মানসিক স্বাস্থ্য £ স্থাস্থ্য বলিতে আমরা এতকাল দেহক অস্ছতাই বুঝিতাম । 
কন্তু বিশ্বন্বান্থ্য সংস্থা উহার এক নূতন সংজ্ঞ দিয়াছে । এই সংজ্ঞা অনুযায়ী দেহে সুস্থ 
এবং মনে পাঁরপূর্ণ ব্যন্তিকেই প্রকৃত সুস্থ ব্যন্তি বলা যাইবে । সুতরাং স্থাচ্য শব্দাটর 
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মধ্যে দানসিক লুস্থছতাও নিহিত রাহয়াছে। বস্তুতঃ ইংরেজী 1)5810 শব্দটি আসিয়াছে 
এযাংলো স্যাকসন 1010) শব্দ হইতে । ৮1101) শব্দের অর্থ হইল পঁরিপুণতা। 
দেহ এবং মন উভয়ই সুস্থ থাকিলে এই পাঁরিপূর্ণতা আনিতে পারে । 

সমস্ত পাশ্চাত্যদেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবার ফলে আজ তাহারা 
মানসিক সুস্থতার উপর জোর "দিতেছে । আমাদের এই ভারতে অবশ্য চিরানই উহার 
গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে । মানাঁসক সচ্ছতার লক্ষণ হইল মনের সমত্ব। কতগ্ীল 
বাহ্য লক্ষণদ্বারা মনের সুস্থতা বোঝা যায় যেমন,--(১) মানসিক সুস্থ ব্যন্তির মধ্যে একটা 
আত্মতৃপ্তির ভাব দেখা যাইবে । (২) বাহিরের জগতের সঙ্গে তান সহজেই নিজেকে 
খাপ খাওয়াইতে পাঁরিবেন। (৩) তাহার আচরণ হইবে বাঞ্চিত অর্থাৎ সমাজের 
অনুমোদিত । (৪) সাধারণ ঈর্ষা কুটিলতা, রোষ প্রভাতি মানসিক প্রবাত্বগুলি তাহার 
মনে অযথা জট পাকাইবে না। 

পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান দেখাইয়াছে মানুষের জীবন নিয়ান্তত হয় তাহার 
ছেলেবেলার ছাপ দিয়া । প্রত্যেকাঁট শশ;র যাহাতে মানাঁসক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকে এরং 
সে সুনাগারকরূপে গাঁড়য়া উঠিতে পারে এইজন্য প্রথম হইতেই শশুশিক্ষার ব্যবদ্থা 
করা প্রয়োজন । 

আমেরিকার যুক্তরাস্ট্রে শিশমঙ্গল উদ্দেশো যে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 
তাহাতে 'শশ:র প্রতি বাবা মা তথা পারিবারের দায়িত্বকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে-__ 
(1) শিশুর জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত পাঁরবেশ সষ্টি করা, (2) শিশুর মধ্যে সামাজিক 
মূল্যবোধ সঞ্চার করা, (3) শিশুর মনকে সমাজের উপযোগী কাঁরয়া গাঁড়য়া তোলা 
এবং (4) তাহাকে গুন্তির আনন্দ দেওয়া । 

জন্মেই শিশু সামাজিক থাকে না। তবে সামাজিক হইয়া উঠিবার প্রবণত। এবং 
সামর্থ্য লইয়া সে জন্মায়। শিশুর মনের উপয্যন্ত বিকাশ ঘটে বাবা মা এবং পারিবারের 
অন্যান্য পারজনদের সান্নধো । আত্মকেন্দ্রিক শিশু ও বাঁহাবশ্বের মধ্যে সংযোগ রক্ষা 
কারে পারবর। পারবারকে তাই বলা হয় “1, 10817 ৬৪১ 1,05০ ০০0৬৩০17 (70 
69০0 800 5090161.” 

শিশুর দাবী £ সন্তানের উপর যেমন বাবামায়ের দাবী রহিয়াছে সন্তানেরও বাবা- 
মায়ের উপর অনুরূপ কতগ্ীল দাবী আছে । এ দাবীর সঙ্গে সঙ্গীত রাখিয়া শিশুর 
জীবন পাঁরচাঁলত কাঁরতে হইবে । 

শিশুর প্রথম দাবী স্বাধীনতা । তাহার সঙ্গে ব্যবহারের সময় মনে রাখিতে হইবে 
যে সে কতগন্ীল জন্মগত বাঁত্তর সমণ্টি আর এই বাত্বগ্লি প্রাত মুহূর্তে বিকাশের 
রাষ্তা খ'জিতেছে। গৃহ এই রাস্তা খুলিয়া দিবে-_-তাহাতে তাহার দেহ এবং মন দুয়নেরই 
বিকাশ হইবে, মে ছযটিবে, লাফাইবে, খেলিবে, ছধাঁড়বে, সে হৈ হৈ কারবে, ভাঙিবে, 
গড়বে, সব কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে হইবে । শিশুর যাহাতে বিপদ না হয় বাবা মা 
এইটুকু খেয়াল রা'খিবেন কিন্তু তাহার জন্য এমন ফিছ করিয়া দিবেন না যাহা সে নিজে 
কলিতে পারে । জামা-জুতা নিজে পরা, নিজের পোশাক জানিসপন্ত্র নিজে গুছাইয়া 
রাখা--এইসব খুব ছোট-বেলায় অভ্যাস করাইতে হইবে । ইহার অর্থ তাহাকে জশবন 
নিয়া পরীক্ষা করিতে দেওয়া । ইহাতে যে স্বাবলম্বন, আতাববাস ও আত্মন্জান শিক্ষা 



শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংকান্ত কার্যসূচশ ১১৫ 

হইবে, ভবিষ্যৎ জীবনের ঝড়ঝাস্টায় উহা হইবে তাহার স্থায়ী সম্পদ । এই স্বাধীনতা 
তাহাকে শন্তিক্ষয়কারী জট হইতে বাঁচাইবে কারণ বাত্তির দমন কোথাও হইবে না। 
নিরর্থক রোধনের জবালাও তাহাকে ভুগিতে হইবে না। করো না" করো না" এই 
কথার মত অকেজো জিনিস আর নাই । 

স্বাধীনতার পরেই শিশুর আসে নিরাপত্তা লাভের ইচ্ছা । শিশু চায় দৌহক ও 
মানসিক নিরাপত্তা । তাহার দৈহিক 'নিরাপত্তাবোধ যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য মায়ের 
কর্তবা শিশুকে 'নাঁদষ্ট ময়ে খাওয়ান, ঘুমপাড়ান, পোশাক পরান এক কথায় যাবতীয় 
দৈহিক প্রয়োজনগনুল 'মিটান । 

সকল শিশুই দৈহিক নিরাপত্তার চেয়ে মানাঁসক 'নরাপত্তার সম্বন্ধে বেশশ সজাগ । 
দেখা গিয়াছে বাড়িতে রূঢ় ব্যবহার পাইলেও শিশুদের কাছে গহের পারিচিত পাঁরবেশই 
বেশন প্রিয় । নতুন ভাইবোনদের আগমনেও অধিকাংশ শিশু মানাঁসক নিরাপত্তা হারায় । 
নতুন শিশুর আগমনে বাপমাকে অনেক বেশী সতক্ণ হইতে হইবে । গোড়ায় আতীরন্ত 
মাদর দিয়া পরে যেন শিশুকে বেশশ অনার্দর করা না হয়। তাছাড়া বাবা মা বড়টিকে 
বুঝাইয়া দিবেন যে শিশ্টি আসিতেছে সে তাহারই ভাই [কিংবা বোন এবং অতি স্নেহের 
জন। আর বড়টির সামনে ছোটটিকে নিয়া বেশশ আহনাদ করা চলিবে না, তবেই শিশুর 
মানসিক নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হইবে । 

শিশুর তৃতীয় দাবী হইল স্বাকীত লাভ। শিশু আবেগপ্রবণ এবং আত্মকেন্দ্রিক | 
সে সব কিছুর মধ্যেই তাহার নিজের গুরুত্ব দেখিতে চায় । শিশুকে শুধু আনন্দ গদবার 
জন্য এই স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন নয়, এই স্বীকৃতি তাহাকে পাঁরবারের তথা রাষ্ট্রের 
প্রকৃত সভ্যরুপে গাঁড়য়া তুলিতে সাহায্য করিবে । তাড়য়েৎ বা পালয়েং কোন বয়সেই 
নয়, সব সময়েই “মন্রবদাচরেং | বস্তুতঃ শিশু একটা শুন্য কৃম্ভ নয়। তাহার একটা 
ব্যক্তিত্ব আছে-_তাহাকে সম্মান কাঁরিতে হইবে, তুচ্ছ কিংবা অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। 
তাহার আগ্রহে কিংবা মনে কোন আঘাত না লাগে দেখিতে হইবে । তাহার অবর্চিন কথা 
নিয়া হাসিঠাট্রা করা অতান্ত ক্ষাতিকর। তাহার অজস্র কেনতে বিরন্ত হইবার উপায় নাই 
বারণ এগুলি শিশুর ক।ছে বাস্তব সমস্যা । কোঁশলে এইসব প্রশ্নের জবাব 1পয়া শিশুর 
বাঁধ: বাক্তিত্বে অনেকটা প্রভাব ফেলা যায় । শিশুকে সম্মান করিলে সে নিজেকে সম্মান 
ব।রতে শেখে এবং পরকেও সম্মান করিতে শেখে । 

শিশু আতিশয় অনুকরণাঁপ্রয়। সে-সর্বদাই অপরের চালচলন হাবভাব নকল কাঁপিয়া 
চলে। তাই সবচেয়ে বেশণ দরকার দষ্টান্তের । ব্যন্তিত্বই শুধু ব্যক্তিত্ব ফুটাইতে পারে । 
যেসব নৌতিক গুণ শিশুর মধ্যে সৃষ্টি কাঁরতে চাই, দেহ ও মনের যেসব অভ্যাস তাহার 
মধ্যে রোপণ কাঁরতে চাই, যেসব পরিস্থিতিতে তাহার নিকট যে ব্যবহার পাইতে আশা 
করি, সেইসব উপদেশ 1দিয়া নয়, গজের জীবনের দঙ্টীস্ত দিয়া তাহাকে শিখাইতে হইবে। 
বাড়িওয়ালা ভাড়া চাহতে আসিলে বাবা যদি বিয়া পাঠান-'বলগে, বাবা বাঁড় নেই” 
ইহার পর সতা ভাষণের কোন শিক্ষাই কাজে লাগে না। রেটিচিয়াস বাঁলয়াছেন__ 
“আগে উদাহরণ, পরে নিয়ম (65871001515 05061 0080 01595] )। শিশুর ভাষা 

শিক্ষা, যেমন অন্যের দ্টান্ত অনুকরণ করিয়া--কেতাব-ব্যাকরণ হইতে এই শিক্ষা 
হয় না, তাহার নৈ?তক শিক্ষাও তেমাঁন বয়স্কদের অনুকরণ করিয়া । বাবামায়ের প্রতি 
অত্যধিক আসান্ত হইতে শিশু মনে করে তাঁহারাই আদর্শ মানুষ । তাঁহারা যাহা করেন 



১১৬ গৃহন্পাঁরচালনা ও গৃহশহশ্রষা 

তাহাই ভাল। তাঁহারা যদি এই মী না রাখেন তবে শিশু নিজের কাছে কোন 
আদশশের কোন মর্ধাদা রাখিতে শিখবে না। আমাদের শিশু যে মানুষ হয় না 
বেশির ভাগ এই কারণে । বাবামার জবন হইতে মানুষ হইবার খোরাক তাহারা বিশেষ 
কিছ পায় না। 

িথাকথা ও চার ৪ মিথ্যা কথা ও চুরি করার জন্য বাবামা শিশুকে অনেক সময় 
শাসন করেন। শাসন করার পূবে দোঁখিতে হইবে ইহার সূত্র কোথায় ? বয়স্করা মিথ্যা 
কথা বলে 'শিশনকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে, শিশুরা তাহা করে না। কোন কোন মিথ্যার 
কারণ অজ্ঞতা ও অনভিজ্রতা, হীন্দ্রয়ানূভূতি বা স্মতির ভুল, কোন কোন মিথ্যা সমাজের 
রীতিনীতি তৈয়ারী করিয়া দেয়--যেমন “আপ্রয় সত্য বাঁলতে নাই, । কল্পনার 
আতিশয্য, উচ্চাকাণত্ক্ষা ইত্যাদি কখন একটা সাধারণ কথাকে রং চং দিয়া বলিবার 
প্রেরণা দেয় । কখন বাবামার দণ্টান্ত কিংবা কুশিক্ষা মিথ্যা বালতে শিখায় । শিশু 
যাঁদ বোঝে সত্য কথা বাঁললে সুবিচার পাইবে না কিংবা তাহার ইচ্ছাকে কোনমতেই সম্মান 
করা হইবে না তখন সে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রথম প্রব্ণনা করিতে শেখে । 

চুরও তাই । অবুঝ শিশু যাহা পায় তাহাতেই হাত দেয়--তাহা চুর করে। 
শিগুর অধিকারবোধ অতৃপ্ত থাকিলে আর তাহার ইচ্ছা ও আকর্ষণ অনুযায়ী কোন 
প্রাপা ন্যায়সঙ্গত ভাবে অর্জন করিতে না পারিলে সে চার করিতে শেখে । 

শিশঃ-শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আমাদের ঘরে ঘরে প্রচালিত। 
ইহার চেয়ে বাবা মা ভাল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন £ 

(1) জবরদাস্তর তুলনায় উৎকৃষ্টের আভাস, ইঙ্গিত ও দ.স্টান্ত দেওয়া যায়। 
(2) চাপ দেওয়া স্বাভাঁবক বিকাশের বিরোধী । ইহাতে ব্যান্তিত্ব খর্ব হয়, অসন্তোষ 
জমা হয়। শান্ত ছাড়া অন্যরকম চাপ 'দিয়াও শিশুকে সহযোগী এবং 'বিচারশীল করা 
যাইতে পারে । (3) শিশুকে যদ অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার করা হয় তবে ভাল 
কাজে যখন সে সাধ্যমত চেম্টা করবে তখন খেয়াল করিয়া তাহাকে প্রশংসা কারতে 
হইবে । (4) কোন ভাল কাজে তাহার আগ্রহ সৃস্টি কাঁরয়া তাহার বদ্রভ্যাস্ুলি দূর 
করার চেস্টা করিতে হইবে । (5) বেশ বকাবাঁক করিলে ওগুলি গা-সওয়া হইয়া যায়, 
পরে আর তাহাতে শিশু পরোয়া করে না। (6) সামান্য বিষয় নিয়া খ*্ত ধরা কিংবা 
অন্যের সামনে দোষ দেখানো সাধারণ ভদ্রতার নিয়মাবিরুদ্ধ । ভদ্দুতার নিয়ম শিশু ও 
বয়স্কে সমান মান্য । (7) বাবা-মা যে সন্মান সন্তানের নিকট আশা করেন সেই সম্মান 
তাঁহাদের নিকট সম্তানেরও প্রাপ্য । (8) শাসন ীকংবা সংশোধনের সময় বাবা-মা 
কণ্ঠস্বর সংযত রাখিবেন, মুখে তাঁহাদের হাসি থাকবে । (9) সব সময় দেখিতে হইবে 
কাজটার উদ্দেশ্য কিঃ অন্যায় ভাবে শাসন করিয়া অনেক সময় অনেক সদবণক্জিকে 
আমরা মারিয়া ফেলি। (10) শিশুর বয়স ও বুদ্ধি কোন্ স্তরে আছে তাহা দেখিতে 
হইবে । সংশোধনের উদ্দেশ্য পরের স্তরে তাহাকে পথ দেখাইয়া নেওয়া । (11) অনেক 
সময় বাবামায়ের দাবীটা সঙ্গত থাকে না। উচ্চাকাক্ষ্ষণ বাবামা অনেক সময় আপন 
উচ্চাভিলাষ সন্তানের উপর 'দিয়া মিটাইতে চেষ্টা করেন । ফলে শিশুকে জীবনের সমস্ত 
খেলাঃলা সকল আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে লেখাপড়া গানবাজনা ইত্যাদিতে 
পারদশর্শ করিয়া তুলিতে চেস্টা করা হয় । কিন্তু শৈশবের দাবী যৌবন ও বার্ধক্যের দাবীর 
চেয়ে কোন অংশে কম নয়। 
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সম্ভানের কাছে আমরা অন্ধ বাধ্যতা চাই না, চাই 'বিচারশঈীল সহযোগিতা, তাহারা 
স্বাধীন ব্যান্তুত্ব অর্জন করিবে--তাহারা ভাবিবে, বিচার করিবে, নিজে 'নিজে সিদ্ধান্ত 
করিতে শিখবে । ভুল করিলে তাহাকে কেঙ্গন করিয়া শাসন করিব এটা সমস্যা নয়, 
হুল এড়াইয়া চলিতে কিভাবে তাহ।কে সাহাযা কাব তাহাই আসল সমস্যা । 

পুরস্কার ঃ শাস্তির মত পুরস্কার প্রথায়ও গলদ আছে । অনেক সময়ই পরস্কার 
হয় ঘুষের নামান্তর এবং শিশুকে শোধরাইবার বদলে তাহাকে আরও স্বার্থপর করিয়া 
তোলে । লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে ফেল, একটা পয়সা পাবে ।' “কউ পর, একটা 
বিস্কুট দেব ঞালি ঘুষ । 'শিশু বুঝল খাওয়া বা জামা পরা তাহার নিজের প্রয়োজন 
নয়, প্রয়োজন তাহার মায়ের, মা স্বার্থাসাদ্ধির জন্য তাহাকে দাম 'দিতেছেন। সে আরও 
শিখিল অন্যায়ভাবে 'নিজের আভন্ট সিদ্ধি কাঁরতে এবং দর কষাকাষ করিতে-_“একটা 
নয়, দুটো পয়সা'। পবস্কৃট নয়” চকোলেট ইত্যাদ । ইহার চেয়েও খারাপ হইতেছে 
স্নেহের ঘুষ “আমাকে যার্দ ভালবাস তবে আমার কথা শোন, লক্ষমীটির মত ঘুমাও |” 
স্বর্থ-সিদ্ধির লোভ দেখাইয়া তাহ।কে দিয়া কাজ করাইতে নাই, অনোর ইচ্ছার ৬পরে 
জোর 'দিয়াও নয়। তাহার কাজ তাহ।র নিজেরই প্রয়োজন-_না করিলে সে প্রশংসা 
পাইবে না, করিলে পাইবে । এইটুকুই যথেষ্ট । 

বেয়াড়া শিশ; (7০৮19170111) -বেয়াড়া শিশুদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ 
করা যায় অস্পবৃদ্ধি (9০110), যাহারা বিশৃঙ্খল ও আচরণে সমতা নাখিতি 
পারে না (2৮৪1৫), তাই কিছুই করিতে পারে না, খেয়ালী (1০১915991০)--যাহারা 
শ.ধ্ শিখিতে অচেস্ট নয়, নতুন অঙ্গবিধা সৃষ্টি কারিতে সচেষ্ট । আবার কোন কোন 
শিশু এই সবগুলি দোষ নিজের মাথায় জড় করিয়া আছে। 

প্রতিকার-_এই দোষ যদি বাপ-মার কাছ হইতে উত্তর/ধিকার সূত্রে পাওয়া হয় তবে 
বিশেষ কিছ প্রতিকার নাই । কোন দৈহিক ঘ্ুটি বা অঙ্গহানির দরূনও তা দেখা দিতে 
পারে। খুব সাবধানে বিশেষজ্ঞ দ্বারা তখন চিঁকংসা করা দরকার । এই অবস্থায় 
শুধু ধের্যশল স্নেহ ও উৎসাহ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে । কিন্তু বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে বেয়াড়ামশর অন্য দায়ী গহ ও স্কুলের আবহাওয়া । দারিদ্র. শৈশবে পিতমাত 
[বিমোগ, বাপমার তান্ছিল্য, কড়। শাসন--এইসব মনের সুকুমার ব.ভ্িগুলিকে দমন করিয়া 
অচেতন মনে জট বাঁধায়। তারপর স্কুলে গিয়া ছেলে পায় বাঁধাধরা ছাঁচে ঢলা শিক্ষা । 
তাহার আগ্রহ জাগানো হইল না। তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট প্রয়োজনের দিকে খেয়াল 
রাখা হইল না। বিদেশী ভাষা ও অনাবশ্যক পাঠাবস্তু তাহার কাঁধে চাপানো হইল । 
তারপর আসিল পরাক্ষার ভীতি, অস্পবয়সে তাহার সমস্ত আনন্দের নিবসিন ও সকল 
আশার সমাধি । রবীন্দ্রনাথ শিশুশিক্ষার এই দুর্দশার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিরাছেন, 
“শিক্ষাকে দেয়াল 'দিয়া [ঘারিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহ।রা বসাইয়া, 
শাস্তন্থারা কণ্টাকত করিয়া, ঘণ্টাদ্ধারা তাড়া 'দিয়া মানবজীবনের আরম্ডে এ কী 
নরানন্দের সম্টি কবা হইয়াছে” (রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসমস্যা )। গৃহে দমিত দন্দের 
নিরসন ও বত্তির উৎকর্ধণ এবং স্কুলে ব্যান্তৃকেন্দ্রিক 'শিক্ষা-_বেয়াড়া শিশুকে শোধরাইতে 
হইলে ইহা ছাড়া "দ্বিতীয় পথ নাই। 



সপ্তম অধ্যায় 
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ভারতখয় বিবাহের উদ্দেশ্য ঃ 

'বিবাছের মধ্য দিয়া প্রকৃতির আভপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের আভিপ্রায়ের একটা সম্ধি 
স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে । এই দুই আঁভপ্রায়ের মধ্যে মিল বেশ না বিরোধ 
বেশী তাহার উপর 'ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 'ববাছের চেহারা ও ভাবের পার্থক্য ঘটে । আমাদের 
দেশে এতকাল সমাজ রক্ষাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । প্রাচীন ভারতের সমাজ- 

জীবন 'ছিল সম্পূর্ণ গৃহকেন্দ্রিক । তাহাদের অন, বস্ত্র, শিক্ষা, ধর্ম সমস্ত মঙ্গলকার্য 

গৃহচ্ছের ধানের সাহায্যে চালিত । দান যে কেবল ধনীরহ কর্তব্য ছিল তাহা নয় সকল 
গৃহীকেই শ্রাদ্ধ বিবাহ ইতার্দি কাজে আপামর জনসাধারণকে নিজ 'নিজ সাধ্যমত দান 
করিতে হইত । এইভাবে দানের মধ্য 'দিয়া দাতা নিজেই সার্থক হইয়া উঠিতেন । সমাজ 
যেখানে গৃহকেদ্দ্রিক 'বিবাহকে সেখানে 'ানজের পথে চলিতে 'দিতে চাহিলে বিপদ ঘটে । 

এখানে বিবাহের বাঁধ বাঁধা থাকিলে সমাজের বাঁধ টেকে । বিবাহ 'ছিল তাই ভারতীয়দের 
বনছে এক মহাধজ্ঞপ্বর্প | 

কিন্তু সমাজের শ্ঙ্খলে সকল মানুষকে সমানভাবে বাঁধা যায় না। মনুকে তাই 
গান্ধব”? রাক্ষম, অসুর ও পৈশাচ বিবাহ স্বীকার করিতে হইয়াছিল । সামাজিক ইচ্ছা 
নয়, মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই এইসব বিবাহে প্রবল ছিল। শাস্ব-সম্মত 'বিবাহ ছিল 
চারি প্রকার- ব্রাঙ্ধ, দৈব, আধ ও প্রাজাপত্য । ইহাদের মধ্যে রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ । 
এই বিবাহের রীতি অনুসারে অযাচক বরে কন্যা দিতে হইবে । যে বর কন্যাকে নিজে 
প্রার্থনা করে সে তাহার সামাঁজক উপযোগিতাকে উপলব্ধি কাঁরতে পারে না। 'ববাহের 
ব্যাপারে এত কড়াকাঁড়র উদ্দেশ্য ছিল সৌজাতাা রক্ষা । 

1. বিবাহের প্রস্তুতি £ 
( 19191)01001010 007 17191111116 ) 

ভারতে বিবাহ একটা তপস্যার রূপ ধারণ কাঁরয়াছিল । তাহার লক্ষ্য ছিল সুসন্তান 
লাভ, কাবির ভাষায় কুমারসম্ভব । মহাকাঁব কাঁলদ্ঘাসের তিনটি মপরূপ কৃতি রঘুবংশ, 
কুমারসম্ভব এবং আভজ্ঞানশকুন্তলমে বিবাহের এই উদ্দেশ্যই প্রকট হইয়াছে । 

দাম্পত্য জীবনে প্রেমেরও একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং বিবাহের বহনুপূুর্ব 
হইতেই কন্যার জীবনে তাহার প্রস্ততি শুরু হইয়া থাকে । 

স্বামী নামক একটি ভাবকে তাহারা ভন্তি কারতে শেখে । নানা কাহিন+, ব্রত-পৃজার 
মধ্য দিয়া এই ভন্তিকে নেয়েদের রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয় । তারপর বিবাহের 
পর তাহারা যাহ। পায় তাহা কোন ব্যক্তি নয় পায় একটি ভাব তাহার নাম স্বামী । এই 

ভাবের কাছেই সে আত্মসমর্পণ করে। তারপর ববাহের দিন নানা মন্ভ্রোচ্চারণের মধ্য 
দিয়া তাহাকে বুঝান হইয়া থাকে সে যাহাতে পতিব্রতা হইয়া সুগৃহিণী হয় এবং 
পতিকুলে দৃঢ় থাকে । 
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পাণিগ্রহণের মন্তরগুলিও নানা উপদেশে ভা । প্রথম মন্রে কন্যাকে পাঁপিগ্রাহকের 
সংসারের সুখসৌভাগ্য বর্ধনের কথা বলা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ৰে বলা হয় কন্যা 
যেন সর্বতোভাবে স্বামীর অন্দগামিনী হয়ঃ গৃহপালিত সমস্ত পশঃগূলির পরিচযয়ি 
তাহার কল্যাণ হস্ত নিযুন্ত হয়। স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের প্রাত যেন তাহার প্রাঁতিপর্ণ 
দৃদ্টি থাকে । গভাধানের উদ্দেশ্যে চতুর্থ মন্ত্রটি পাঠ করা হয়। পণ্চম মন্ত্র অতি 
পবিভ্র এবং গভশর । এই মন্ত্রে স্বামী পত্রীকে বলেন, পপ্রয়তমে, তোমাকে কেবল আমার 
সেবা কিংবা সুখের নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছি না, তুমি আমার 'পিতা, ভ্রাতা, ভগিনশ 
সকলের সেবায় এনযুন্ত থাকবে ।' সংসারের পাঁচজনের জন্য ব্যন্তগত সুখ বিসজন দিবার 
মহান আদর্শ একমান্র ভারতেই বর্তমান একথা বলা বাহূল্য। তারপর স্বামশস্ৰীর 
হৃদয়ের একাসাধনের নিমিত্ত স্বামী বধকে উদ্দেশা কাঁরিয়া বলেন-_ 

যদেতদ্ধ্দয়ং তব তস্ত; হুদয়ং মম 
যাঁদদং হৃদয়ং মম তদন্ত; হদয়ং তব । 

হেদোব! আজ হইতে তোমার এ হয় আমার হউক আর আমার এঠ গ্দয় 
তোমার হউক । 

বস্তুতঃ বিবাহের মুখ্য উদ্দেশা হইল তিনটি-_ 

(১) সুচ্থ সুন্দর গূহরচনা, (২) অ্-সন্তান সৃষ্টি এবং (৩) দম্পতির আত্মিক 
মিলন ২ 

মেয়েরা যাহাতে ডপযুস্ত গৃহিণী হইয়া উঠ্িতে পারে এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন 
গহবিজ্ঞান ও গাহ-্থ্য অর্থনীতির শিক্ষা । বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সুসন্তান- 
লাভ। মা হওয়াটা অবশ্য মেয়েদের একেবারে স্বভাবের মধ্যে কিন্তু মাঠত্বের একট। 
সাধনা রহিয়াছে । সে সাধনা সন্তান নয়, সুসস্তান সূপ্টির সাধনা । এই সাধনাকে সফল 
করিয়া তুলিবার জন্য মেয়েদের আপন স্বাস্থ/টি সুদ কাঁরিয়া গড়িয়া তুলতে হইবে । 
সঙ্গে সঙ্গে ভাবা সন্তানের উপযুস্ত মা হইবার জন্য তাহাকে স্বাদ্াতত্র এবং শিশ মনো- 
বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ কাঁরতে হইবে । আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুরা 
যে রুগ্ন দ'বল অনেক সময় তাহার কারণ দারিদ্রা নয়, জননীর অঞ্ঞতাই তাহাকে রুগ্ন 
কপ্রিয়া তোলে । মনোবিজ্ঞানের উপযস্ত জ্ঞানের অভাবে মেয়েরা শিশ একে ঠিক পথে 
পাঁরচালন। কারিতে পারে না। আঁতীরস্ত আদরে আহম্রাদে তাহাকে একেবারে ননীর 
পদতুল করিয়া ফেলে নতুবা তাহার প্রাক্ষোভিক প্রয়োজন 'মিটাইতে না পারিয়া তাহার 
মনে দ্বন্দের সৃষ্টি করে, কখনো বা তাহাকে অপরাধপ্রবণ করিয়া তোলে । 

মাতৃরূপ ব্যতাঁত নারীর আরেকটি রূপ আছে, সেই রপ প্রেয়সীর । যৌবনে 
প্রষ নারার প্রতি দূর্িবার আকর্ষণ বোধ করে। তাই বিবাহের প্রস্তুতির পরে 
মেয়ে পুরুষ উভয়েরই যৌনশিক্ষা গ্রহণ করা কর্তবা। উপযুন্ত যৌন শিক্ষা দ্বারা বিবাহ 
সফল করিয়া তোলা সম্ভবপর হয়। তবে সফল যৌন জীবনই দাম্পতাজশবনের শৈষ 
কথা নয়। পরিণত বয়সে দম্পাতি পরদ্পরকে আপনার আত্মার আত্মীয় বলিষা গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়। তখনই নারী প্রকৃত প্রের়স? হইয়া ওঠে। বস্তুতঃ প্রেয়সীরূপে 
নারীর সাধনা হইল পুরুষের সকল প্রকার উৎকৃষ্ট প্রচেষ্টাকে প্রাণবান করিয়া তোলা । 
নারীর যে গুণের ছারা তাহা সিদ্ধ হয় সে হইল তাহার মাধূষ বা আনন্দশত্তি। এই 



১২০ গৃহ-্পরিচালনা ও গৃহ-শনশ্রুষা 

মাধূর্য কিন্তু মোহিনশন্তি নয়, মোহ দিয়া পুরুষকে আকর্ষণ করা যায় বটে কিন্তু সুস্থ, 
সন্দ্র, আনন্দময় গৃহ রচনা করা যায় না। তাই মাধূযে'র সঙ্গে চাই ধৈষ+ ত্যাগ, 
সংযম; চিন্তায় ও ব্যবহারে এর অনুশীলনঘ্। ইহাই 'বিবাহের প্রকৃত প্রচ্ভুতি। 

2, পারিবারক জখবন শ;রু £ 
(17360111010 01 2 (9100119 ) 

বিবাহের পর নরনারীর দাম্পত্যজীবন শুরু হইয়া যায়। এই জীবনের গর্ত 
অনেক এবং দায়িত্বও প্রচুর। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত পূর্বরাগের পালা চলিয়াছিল কিন্তু 
তখন তাহারা পরস্পরকে জানিবার সুযোগ পায় নাই। দ্াম্পত্যজীবম শ্রু হইলে 
উভয়ে উভয়কে নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ পায় । তখন দই জনের চরিত্রের বৈশিজ্ট- 

গুলির সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো দোষ-্রুটি ধরা পড়ে । এই সময় জনে যাঁদ দ্জনের 
সঙ্গে ঠিক ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারে তবেই দাম্পত্যজীবন সুখের হইতে পারে । 

দাম্পত্য জ'বনের কতকগ্ীল প্রতিকূল উপাদান আছে । প্রথম হইতেই এইসব 
প্রতিকূল উপাদ্বান সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার । এই উপাদানগ্ুলি হইল £ 

(১) জনতৃসংসান্তি (81506 17150107) £ দাম্পতা সুখের একটি প্রধান অন্তরায় 
হইতে পারে জনতৃসংসান্তু অর্থাৎ বরবধূর 'নজ 'নিজ বাপমার প্রাতি প্রবল আসান্ত । 
বিবাহের পরে বধূ ষা্দ আসিয়া দেখে স্বামী মায়ের আঁচলধরা এবং একান্ত অনুগত 
তখন একটা মানাঁনক দ্বন্ধ শুরু হয়। অনুর.পভাবে মেয়েরাও পিতার প্রতি প্রবল 
আসন্ত থাকিতে পারে । এই সকল মেয়েরা সচরাচর পিতার অনুরূপ স্বামী কামনা করে । 
স্বামনগৃহে পদার্পণ করিবার পর তাহারা যাঁদ প্রাত পে পিতার সহিত স্বামীর অবাঞ্চিত 
তুলনা করে তবে অসন্তোষ দেখা দেয় । কারণ পিতার ।ষে বয়স ও অভিজ্ঞতা থাকে 
যুবক স্বামী সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আঁধকারী হইতে পারে না। দম্পাঁতির প্রবল 
বাস্তববোধই এইসব সমস্যার সমাধান করিতে পারে । 

(২) চারাত্ক দ্বন্দ্ব (00101100105 7১০19010811) £ স্বামশস্তীর চারান্রক দ্বন্দ 

দাম্পত্য সুখের আরেকটি প্রধান অন্তরায় । স্বামশ-স্ত্রী উভয়েই যাঁদ অত্যন্ত জেদী 'কিংবা 
আত্মাভিমানী (০890501081) হয় এবং একে অপরের নিকট হার মানিতে একেবারে 
নারাজ থাকে তবে সংঘাত আনবার্ধ। এরুপ ক্ষেত্রে উভয়ের চরিত্রে নমনীয়তা গুণটির 
অনুশীলন দরকার, নতুবা পরস্পরের সঙ্গে খাপখাওয়ানো অসম্ভব হইয়া পড়ে । 

(৩) শ্বশ্র;মাতার উপস্থিতি ৪ আমাদের দেশে বধ নিপীড়নের কাহিনী আজও 
শোনা যায় । শ্বশ্রমাতারা পত্রবধূকে অবাঞ্ছিত অংশীদার মনে করিয়া নানার:প জও 
পাকায় । এখানে স্ত্রীর নম্রতা গণ এবং স্বামীর বুদ্ধি, প্রত্যুৎপনলমৃতিত্ব ও সময়মত 
হস্তক্ষেপ দরকার । 

18) নৈরাশ্য (178508190) £ কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত হইতে আসে 
নৈরাশ্য। বিবাহের পর প্রথম অনুরাগের পালা শেব হইলে নতুন নতুন সমস্যা 
আসতে থাকে । আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার সমস্যা ত থাকেই তার উপর 
দেখা দেয় বাসগৃহের সমস্যা, সীমাবদ্ধ আয়ের মধ্যে স্ুম্ঠুভাবে সংসার চালাইবার সমস্যা 
ইত্যাদি । স্বামনস্ত্রীর পরস্পরের নিকট পরস্পরের চাহিদাও কিছ? থাকে । সেগুলি না 



ভাবা গৃহচ্ছদের পারিবাঁরক জীবন-সংক্ান্ত শিক্ষা ১২১ 

মিটিলে নৈরাশ্য আসতে পারে। স্বামীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে স্ত্রী নিজেকে খাপ 
খাওয়াইতে না পারিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনে নৈরাশ্য আসে । 

কাহার সে নৈরাশ্য আসিবে বলা,কঠিন। তবে বলা যায় স্বামী-স্ত্র যাঁদ 
পরস্পরের প্রাতি শ্রদ্ধামশ্রিত অনুরাগ, ছোটখাটো দোষনুটিগুলিকে লঘু করিয়া দেখার 
চেষ্টা, নির্ভরতার মনোভাব, একের অন্যকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার সাদিচ্ছা লইয়া 
দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে তবে এ জীবন সুখের হয় । 

3. জনিতাদের দাসত্ব £ 
( 1$591901051111 ০1 1১916101100 ) 

সম্তানপালনে প্রত্যেক পিতামাতার দায়িত্ব রাহয়াছে । এই দায়িত্ব 'দ্বিবধ-- প্রথমতঃ, 
সন্তানের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন অর্থাৎ শিশু যে সম্ভাবনা লইয়া জন্মিয়াছে সেই 
সম্ভাবনাকে যথাবথভাবে ফুটাইয়া তোলা । 'দিতীয়তঃ, তাহাকে সমাজজীবনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করা । 

শিশুর ব্যান্তত্ব বিকাশের প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইল একাঁট সুস্থ সবল দেহ । 
তাই সন্তানপালনে বাপ-ম।র প্রাথমিক কর্তবা হইল নীরোগ্ বলিষ্ঠ শিশুর জন্নদান। 
শিশুকে সুচ্ছ রাখার জন্য মা-বাবা একদিকে যেমন সন্তানের দৌহক প্রয়োজনগুি 
মিটাইবেন অনাদিকে তেমনি নিজেদের দেহকেও সুস্থ, সবল ও নশরোগ রাখবেন । 

প্রাথীমক দৈহিক প্রয়োজন মিটিবার পরে শিশুর প্রয়োজন মানাসক নিরাপত্তা । 
শিশুর মনে নিরাপত্তা জাগাইবার জন্য পিতামাতার বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে । সব বাপ- 
মাই অবশ্য সন্তানকে ভালবাসেন কিন্তু অনেক সময় তাহাদের আচরণের ভ্রুটির ফলে 
শিশুর নিরাপত্তা বোধ 'বাঘত হয় । যেমন, নতুন সন্তানের আগমনের ফলে বাপ-মা 
অনেক সময় নবজাতাঁটকে লইয়া বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কখনো একাঁট সন্তানের সঙ্গে 
আরেকাঁটর অবাঞ্ধিত তুলনা করেন যাহার ফলে স্বপ্পবৃদ্ধি শিশুর মধ্যে হীনমনাতা দেখা 
দেয় ; অনেক বাপ-মা সন্তানদের সামনেই নিজেদের আখিক অভাব-আঁভিযোগের কণা নিয়া 
আলোচনা করেন । এইরূপ আলোচনা শিশুর মনকে ভারাক্বান্ত করে এবং শিশুর 
'নিরাপত্তাবোধ নষ্ট করে। 

শিশুর মনে নিরাপত্তার ভাব জাগাইবার সবশ্রেশ্ত উপায় হইল তাহাকে প্রাধান্য 
দেওয়া এবং পরিবারের একজন সদস্য 'হিসাবে গ্রহণ করা । শিশু যাঁদ অনুভব করে যে 
সে পরিবারের একজন বাঞ্ছিত ব্যন্তি, গৃহে তাহারও একটি 'নাঁদস্ট স্থান রহিয়াছে এবং 
তাহার সেহ আসন আর কাহারো দ্বারা পূণ“ হওয়া সম্ভব নয় তবেই শিশুর মনে 
নিরাপত্তা বোধ জাগিবে। সব শিশুদের যোগ্যতা সমান নয় ; একটি হয়ত লেখাপড়ায় 
ভাল, আরেকটি গায় ভাল, আবার আরেকটি হাতের কাঙ্ধে পটু । বাপ-মার কর্তব্য 
একটির সঙ্গে অন্যটির মেধার তুলনা না করিয়া প্রত্যেকটিকে তার নিজ্জ নিজ কাজে উৎসাহ 
দেওয়া । প্রত্যেকে যেন উপলধ্ধি করে তাহারা যাহা" কিছু করিতেছে সবই গবের, 
আনন্দের এবং প্রশংশার । এইভাবে মা-বাবার কাছে আপন প্রাতিভার স্বীকৃতি পাইলে 
শিশুদের সহজ স্বাভাবিক 'বিকাশ সম্ভব হয় । 

সন্তান বড় হইলে অনেক বাপ-মা আভযোগ করেন সংসারের প্রাতি ছেলের কোন 
দায়িত্ববোধ জাগে নাই । পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে দায়িত্বের ভাব জাগাইয়া তোলা 
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বাপ-্মায়েক্ই কর্তব্য । সহযোঁগতাই হইল পাঁরবার তথা সমাজজীবনের বাঁনয়াদ। 
শিশুকে ছোট ছোট কাজের ভার দিয়া তাহার মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগাইতে 
হইবে এবং তাহাকে দায়িত্বশীল করিয়া তুলিতে হইবে । পরিবারের সাধারণ সমস্যাগুলি 
যখন আলোচিত হইবে তখন তাহার মতামতকেও বয়স্কদের সমান মযা্দা দিতে হইবে । 

শিশুকে সমাজায়িত করার জন্য গৃহে অন্কূল পাঁরবেশ সাষ্ট করা দরকার যাহাতে 
শিশুর লুষ্ঠু মানাঁসক বিকাশ হইতে পারে, অভ্যাস ও চিন্তাধারা সমাজ জাবনের 
উপযোগী হইতে পারে । শৈশবে বাপ-মার কাছে শিষ্টাচার, 'বিনয়, কথার মযার্দা রক্ষা 
করা প্রভাতি কতকগুলি সদাচার ও সদ্দগ্ণের অনুশীলন হওয়া উাঁচত এবং ইহার জন্য 
চাই উপযুক্ত দষ্টান্ত। শিশুর বাপ-মা যাঁদ পারবারের পচিজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার 
করেন, বয়স্কদের প্রাতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং প্রাতবেশীদের সঙ্গে সৌহাদ্ট রক্ষা 
কাঁরয়া চলেন তবেই শিশুর জীবনে এসব গুণগুলি ফুটিতে পারে, তা নইলে নয়। 

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে প্রত্যেক মানুষকেই ছু না কিছু অর্থকরণ 'বিদ্য। 
আয়ত্ত করিতে হয় । বৃত্তি 'নিবচিনের ব্যাপারে বাপ-মা অনেক সময় সন্তানদের সামর্থ 
এবং ঝোঁকটা উপলব্ধি কাঁরতে চান না। লব্ধপ্রাতিষ্তা পিতারা আবার সন্তানকেও 'নিঞ্জের 

মতই জ'বনে স্র(তিষ্ঠিত দেখিতে চান, কখনো আবার 'িজের বৃত্তিতে নিষুন্ত করার জন্য 
ছেলেকে প্রস্তুত করান । তাহাদের ধারণা উপযদুন্ত শিক্ষা ও তত্তবৰাবধানের দ্বারা সন্তানের 
মধ্যে আপন প্রতিভার সণ্টার করা কঠিন হইবে না। এইভাবে শিশুর শিক্ষা লইয়া 
একটা ক্গোরজবরদীস্ত চলে । বাপ-মার ভুলটা এই যে সন্তানকে এক তাল কাদা ভাবিয়া 
তাহারা নিজেদের কুম্ভকারের আসনে বসান এবং আপন ইচ্ছামত বৃপ দিতে চেষ্টা করেন। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা কেবল শিশু উদ্যানের মালি মাত্র । শিশুর ব্যান্তত্ব বিকাশের 
জন্য অনুকূল পাঁরিবেশ রচনা কাঁরিয়া যাওয়াই তাহাদের কাজ । 

4. পারিবারিক জীবনে পারস্পারিক সম্পক ঃ 
( [1)09110)91750178&1 1৩1901101051110) 11 [87111 110) 

ভারতের দুইখানি মহাকাবা “রানায়ণ” ও “মহাভারত পাঁরবারিক জীবনের চিন্ব। 
পারিবারিক সম্পর্ক যখন স্রন্দর হয় তখন তাহা জীবনকে কত মধুর, সরস ও উজ্জঞল 
করিয়া তোলে তাহাই দেখান হইয়াছে রামায়ণে । আর এই সম্পর্ক বখন ঈর্ধা ও কলহে 
জর্জর হইয়া ওঠে তখন জীবনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া যে কী সাংঘাতিক হইতে পারে 
তাহাই আমরা দেখিয়াছি মহাভারতে । পারিবারিক সদ্ভাব কিংবা অ-সদ্ভাবের উপর 
নিভর করে একটি পরিবারের প্রত্যেকাট লোকের শান্ত, চরিত্রের বিকাশ, আর্ক সমদ্ধি 
এমন কি তাহার ৬খান পতন পর্যন্ত! পারিবারিক লোকেদের অসদ্ভাবের ফলে শিশুরা 
1বপযন্ত হয় সবচেয়ে বেশী । 

পাঁরবারের কাছে শিশুর প্রথম দাবী হইল নিরাপত্তা । এই নিরাপত্তার অভাব ঘটিলে 
শিশ:র ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। শিশু যাঁদ তাহার আপন জনের কাছে 
ভালবাসা পায় তবেই তাহার মধ্যে নিরাপত্তার ভাব জাগে । শিশুর সব চাইতে আপন 
জন হইল শাহার মা এবং বাবা । প্রতে)।ক মা বাবাই অবশা 'নজ নিজ সন্তানকে 
ভালবাসেন । তবে মা বাবার ভালধাসাই শিশুর কাছে যথেম্ট নয়, শিশুর চরিত্র 
গিবকাশের জন। মা বাবারও পরস্পরকে ভালবাসা চাই। তাহারা যর্দ দিনরাত কলহ 
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করেন কিংবা উভয়ের মধ্যে 'খাঁটাম'টি যাঁদ লাঁগয়াই থাকে তবে ?শশু (বালক ও 
িশোররাও ) প্রথমেই একটা সঙ্কটে পড়ে-_-মা বাবার মধ্যে কে ঠিক? সে কাহার 
পক্ষ লইবে £ শৈশবেই এইভাবে যাহার মধ্যে মানসিক দ্বন্ব শুরু হইয়া যায় পাঁরণত 
বয়সেও তাহাকে দেখা যায় ভীরু এবং 'দ্বিধাশ্রস্ত । পাঁরবারের লোকেদের মধো অসম্ভাবের 
পারণাঁতি এইখানেই সীমাবদ্ধ নয় । ইহার ফল আরও সুদুরপ্রসারী। 

স্বামী-স্ত্রী ছাড়া গৃহের অন্যান্য সকলের মধোও সদ্ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন । 
গৃহের 'িরানন্দময় পরিবেশ কিংবা গুমোট আবহাওয়া শিশুঁিন্তকে বিক্ষপ্ত করিয়। 
তোলে । ঘরে তাহারা কোন আনন্দ পায় না। স্নেহের বদলে হয়ত পায় বকুনি আর 
মারধর । ঝ্রস্কদের মধোও দেখে শুধু কলহ আর বিদ্বেষ । ঘরে এই শান্তর অভাব 
স্বভাবতঃই তাহাদের মনকে বাঁড়র বাহিরে ঠেলিয়া দেয় । শিশু ও বালকরা লেখা 
পড়ায় মনোযোগ দেয় না। আঁধকাংশ সময় খেলিয়া বেড়ায় । 'কশোররা আবার 
নানারকম কুসংসর্গে মেশে । বেশীর ভাগ বালকবালিকা ও কশোর 'কিশোরারা 
সিনেমায় যাতায়াত শুরু করে । সিনেমার থিল সাময়িকভাবে তাহাদের দুঃখ ভুলাইয়া 
দেয় বটে কিন্তু সিনেমার কুফলগুূলি শঘ্রই তাহাদের মধ্ো প্রকট হইয়া ওঠে। 
মনস্তাত্বকরা আজ সকলেই একমত যে বালক ও ফিশোরদের অপরাধ প্রবৃত্তির মূলে 
থাকে শৈশবায় নিরানন্দময় পরিবেশ । 

শশুর প্রক্ষোভগ্দীলর কোনটিই জন্মগত নয়। ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভাতি 
সদবৃত্তিগ্ল এবং রাগ, দেষ, ক্রোধ প্রভৃতি অঙ্দৃবৃতিগুলি উভয়ই তাহার আঁজত। 
কাজেই শিশুরা যাঁদ বাঁড়র লোকেদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, করুণা ও সহানুভূতি 
দোঁখতে পায় আর কলহ কপটতাকে ঘহণা কাঁরতে দেখে তবে সহজেই তাহাদের মধ্যে 
সদপ্রবৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠিবে এবং অসদ্বৃক্তিগলিকে আবার বড়দের অনুকরণ 
করিয়া তাহারা ঘৃণা কাঁরতে শিখিবে। আজিকার শিশুই আবার ভবিষ্যতের নাগাঁরক। 
শৈশবে যাহার মধ্যে সামাজিক সদ্-গূণগলির বিকাশ হইবে পরিণত বয়সে সে যে স্ুদ্থ 
নাগরিক হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

পাঁরবারের লোকেদের শ্ম্থ সম্পকেরি উপরেই গৃহের প্রকৃত শান্ত, শৃঙ্খলা ও 
আঁর্থক শ্রীবৃদ্ধ ভর করে। পরস্পরের মধ্যে স্ভাব থাকিলেই স্ত্রী স্বামীর জনা, 
পূত্র পিতার জন্য, ভগ্নী ভ্রাতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। পিতার কথ্টোপাজিতি ধন 
পুত্র স্বন্থন্দে নম্ট করে না। অভাবগ্রস্ত ভাইকে ভাই সাহায্য করে। পারিবারিক 
জশবনের এই ভালবাসা ও"সহানুভূতি পরে আবার সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হয় । 

আমাদের জীবন গৃহকোন্দ্রুক । আমাদের দেশের পারিবারিক সম্বন্ধগুলি যাঁদ সুম্দর 

হইত তবে সমাজ জীবনকে আমরা আরও সহজে সুন্দ্রতর করিরা তুলিতে পারিতান, 

সাধারণের মধ্যে সমাজ চেতনা জাগাইতে আমাদের এত বেগ পাইতে হত না। 

5 পাঁরবার পাঁরকল্পনা ও বান্তগত স্বাচ্ছ্য £ 

(00190910001 01011 00191011108 2110 [0915 01)-81 1758101) 

পাঁরবার পাঁরকজ্পনা কাহাকে বলে ?2--পারবার পরিকম্পনা কথাটি আজ আর 

কাহারও আবিদিত নয় । শিক্ষিত লো'কমান্রই এই কথাটির সঙ্গে বিশেব পরিচিত । 

€ঁরবার পারক্পনার মুল উদ্দেশ্য হইতেছে জন্মনিয়ন্ত্রণ (0106) ০০০০1 )। 



১২৪ গৃহ-পরিচালনা ও গহশশ্রুষা 

সাধারণভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বালিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধর হার কমাইবার ঘত রকম পম্ধাতি 
পপ, সে শালি পপ লাজ সদ শিশি ততি 

জানা আছে তাহার "সবগলিকেই বঝায়। এই হিসাবে শিশহত্যা, ভণ-হত্যা, বিলম্ে 
'শববাহ; রক্র্য পালন, .যান্বিক, করা ও রাসায়নিক উ উপায়ে জন্মরোধ করা সবই জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত । কিন্তু আধুনিক পরিভাষায় জন্মনিয়ন্ত্রণ শুধু জন্মনিরোধ নয় । 
ইহার যেমন একটি নেতিবাচক (79590%০) দ্রিক আছে তেমনি আবার একটি ইতিবাচক 
(29516%০1 'দিকও আছে । জন্মানয়ন্ত্রণের এই ইতিবাচক দ্বিকটির উপর জোর দিবার 
জন্য ১৯৪২ সালে আমোরকার জন্মানিয়ন্ত রণ প্রাতিষ্ঠানাটি উহার ০6018] 73106 0010- 
€:011,58696 নাম বদলাইয়া 21901750 7১9151600900 7:০00186100. 01 4৯1101108 

নামকরণ করে । জন্মানয়ন্ত্রণ তথা পাঁরবার পাঁরকষ্পনার প্রকৃত অর্থ হইল ভুপারকম্পিত 
ভাবে নিদিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্বামীস্্রীর আঁথক সঙ্গীত অনযায়শ অল্পনহখ্যক সুস্থ 
ও স্বল.. সন্তান উৎপার্দন করা । জন্মানয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর আগ্রমন সম্পূর্ণ ভাবে 
বাপমার ইচ্ছাধীন। পাঁরবার পাঁরকষ্পনা একদিকে যেমন অবষ্ধিত [শিশুর জন্ম 
প্রতিরোধ করে অন্যদিকে তেমানি বাঞ্চিত শিশুর আগমনকে উৎসাহিত করে, 

পাঁরবার পাঁরকল্পনার উপায়__প্রাতন ও নব্য--পরিবার পরিকপ্পনাটি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক প্রসঙ্গ কিন্তু পুরানো আমলের লোকেরাও উহার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল 
না। তাহারা সাধারণতঃ শিকড় বাকড় বা মন্্রপ্ত ওষধের সাহায্যে অবাঞ্চিত শিশুর 
জন্ম প্রাতরোধের চেস্টা করিত। বর্তমান যুগের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধাত তুলনায় অনেক 
উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত । 

জন্মনয়ন্রণের আধীনক যেসব পন্থা জানা আছে তাহার মধ্যে দম্পাত্তর যে কোন 
একজনের বন্ধ্যাত্ স্বীকার (5101111286197) এবং যান্তিক অথবা রাসায়ানিক পদ্ধাতিতে 
জন্মানরোধ কর।ই প্রধান। ভুণের ধবংসসাধনও (৪০০16০9) অন্যতম উপায় তবে 

জুণহও়া নরহত্যারই নামান্তর । শরুকীট এবং ধিকাশিত ডিম্বাণুর মিলনেই ভ্ুণের 
সূষ্টি হয়। উহারা যাঁদ একত্র 'সালত হইতে না পারে তবে সন্তানের জন্ম হয় না। 
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মূলকথা হইল এই মিলনকে প্রতিরোধ করা অর্থাৎ সহজ ভাষায় 
গর্ভরোধ করা । জন্মনিয়ন্ত্রণ বা. গর্ভ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা (০০7:০০19307. ০070.01) 
বর্তমান রাষ্ট্রগুলি পাঁরবার পরিকপ্পনার কম-সূচা গ্রহণ কারতেছে। 

পাঁরবার পাঁরকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা ৪ জনগণের স্বাস্থযরক্ষার সঙ্গে পারবার 
পাঁরকপ্পনার প্রশ্নীট ওতপ্রোতভাবে জড়িত । আমাদের দেশে কিছুদিন আগে পর্ত 
প্রসূতি মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশী। অস্থাস্থাকর পাঁরবেশে ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধততে 
সন্তান প্রসব 'ছিল প্রসূতি মৃত্যুর প্রধান কারণ । নারীর পক্ষে সম্ভতানধারণ মানেই নিজের 
জগবনের উপর একটা ঝধাঁক লওয়া । তাহার উপর অনেক সময় ঘন ঘন সন্তানধারণের 
ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঁঙয়া পড়ে, প্রসূতি জরায়ুসংকান্ত নানা জটিল রোগে 
আক্রান্ত হয় এবং তাহার দৌহক সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিল:প্ত হয়। 

প্রসূতি মৃত্যুর মতই আমাদের দেশে শিশ--মৃত্যুর হারও খুব বেশী ছিল। ইহার 
কারণ অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে দুই সন্তানের জন্মসময়ের ব্যবধান এবং শিশু 
মৃত্যুর হারের মধ্যে বেশ একটা দানষ্ঠ সম্ম্ধ আছে। জন্মসময়ের ব্যবধান যত কম হইবে 
শিশুমত্যুর সংখ্যা তত বেশী হইবে। দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে অন্ততঃ তিন বৎসরের 



ভাবী গৃহচ্ছের পারিবারিক জাবন সবাস্ত শিক্ষা ১২৫ 

বাবধান থাকা প্রয়োজন । শিশু এবং প্রসৃতি মৃতার হার হাস করা জন্মানয়ন্তণের 
প্রধান উদ্দেশা । 

কোন কোন রোগ আবার, যেমন- যক্ষা, সাঁফীলিস ও গণোঁরয়া প্রভৃতি বাপ মা 
€ ত 

হইত সন্তানের মধ্যে সংক্কামিত হয় । নরনারীর এই জাতীয় রোগ থাকিলে তাহার্দের 
সন্তান না হওয়াই বাঞ্চনীয় কারণ এই সকল রুগ্ন সন্তান পরিবারের অশান্তির কারণ হয়, 
সমগ্র সমাজের নিরাপত্তা নম্ট করে এবং জাতির স্বাস্থা দুবল করিয়া ফেলে। সুতরাং 
রুগ্ন শিশুর জন্মদান বন্ধ কাঁরয়া পরোক্ষে জাতির স্বাস্ছোর মান শ্হির রাখা পরিবার 
পাঁরকপ্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণের আরেকটি উদ্দেশ্য । 

থাগ্কে ধেছের কাজে লাগান2 পাচনতন্, 

পরিপাক ও মেটাবলিজম 
(00115210010. 0£ 10900 105 002 0005 : 01565061017, 

81050106101 2100. 1772109,00115100) 

পাচনতন্ত্র ও পারপাক 'ক্িয়া (10129556155 59৩] 811 0155511011) £ 'বাভল্ন 

প্রকার খাাদ্রব্যের মধ্যে খুব সামান্য কয়েকটি দ্রবাই (যেমন গ্লুকোজ, ধাতব লবণ 
ইত্যাদি ) দেহ সরাসাঁর গ্রহণ করিরা আপন কাজে লাগাইতে পারে । অবাশিষ্ট আঁধকাংশ 
খাদ্যদ্রব্যই ঘতক্ষণ না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগণ অবস্থায় 
পরিণত হয় ততক্ষণ শরীরের কোন কাজে লাগে না। ভাতের প্রধান অংশ ম্বেতসার। 
1কন্তু এই শ্বেতসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 'বিভন্ত হইয়া যতক্ষণ না গ্লুকোজে পরিণত হইতৈছে 
ততক্ষণ শরীরের কোন উপকারে আসবে না। শ্বেতসার গ্লুকোজে পাঁথ্ণত হইলেই 
দেহ এ গ্লুকোজ শোষণ কাঁরয়া উহা হইতে তাপ ও শান্ত উৎপন্ন কাঁরতে পারে । এইরুপে 
খাদ্যের প্রোটিন আমিনো আসিডে এবং স্নেহ-পদাথ ফ্যাটি আসিড ও গ্লিসারিন 
পরিণত হইলেই এ সকল উপাদান দেহের উপকারে আসিবে । 

পরিবঝর পরকঃপনার একট আর্ক এবং একট সামজিক দকও আছে । প্রত্যেক প!রবাবের 

আয় ও রোজগারের একটা [নদর্ট সীমা আছে । এ সামত আয়ের মধ্যে প্রত্যেক।ট সন্তানকে উপযুক্ত 

1শক্ষাদশক্ষায় গাঁড়য়া তুলিয়া জীবনে সপ্রীতিক্ঠত করতে হইলে সন্তানের সংখ্যা বাধয়া দেএয়। "চাড়া 

গত্যন্তর নাই । পারবারগ2াল লইয়াই আবার একট জাত তথা রাষ্ট্র গঠত হয় । দেশের প্র।রু/তক 

সম্পদের তুলনায় যাঁদ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে দেশের অগ্রগাতিণ ব্যাহত হয় । বিপুল জনসংখ্যাই 

ভারতের মত শস্যশালিন্দ দেশের পক্ষেও িরউ বোঝা হইয়া দশড়াইয়াছে। পারঝর পরিকপনার 

সামাজিক দিকাঁটও উপেক্ষণীয় নয় । সম্তান সংখ্যা বেশশ হইলে মা বাঝর পক্ষে প্রত্যেকটি শিশুর সমান 

যয লওয়া সম্ভব হয়না । তাছাড়া ছেলেমেয়েদের ব্যাপার লইয়া পারব।রে খিট'মট ও কলহ লা?গয়াই 
থাকে । অনাদত, অবহোলত দারিদ্ুজজর শিশুরা গৃহের এই অস্বাস্থ্যকর মান'সক প।রবেশ হইতে 
মুক্তি পাইবার জন্য গ্বভাবতঃই ঝাঁহরের দিকে ঝযঁকয়। পড়ে । তারপর নানা কংসঙ্গে পড়িয়া ব'ভন্ন 

অপরাধ করে এবং এইভাবে পঁরঝার তথা সমগ্র দেশের সমস্যা হইয়া দ'ড়ায়। পারবর পারকজ্পনার 

দ্বারা সমাজের কিশোর অপরাধীর সমস্যা ধহহল।ংশে দূর করা বায় । 



১২৬ গৃহ-পারচালনা ও গৃহশ-শ্রুষা 

খাদ্যের এইরুপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 'ব্ভন্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগণ অবস্থায় পাঁরণত 
হওয়াকেই পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়া বলে। খাদ্যদ্রব্য পারপাক ক্রিয়া দেহের যে 
অংশে সম্পন্ন হয় তাহাকে পাচনতন্ত্র (1185501/5 9/50০19) বলে । মৃখ-গহবর (00900) 

অন্ন-নালনী (99901015889), পাকচ্ছুলী (3.০71221), ক্ষুদ্রান্ত্র (90111 £0669016) এবং 

বৃহদন্ত্র (1715০ 1015501)) লইয়া এই পাচনতন্ত্র সংগাঠিত। খাদ্যদ্রব্য পাচনতন্ত্রের 
বিভিন্ন অংশে বাভল্ন ভাবে পরিবাঁতিত হইয়া অবশেষে রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া দেহের 
'বাঁভল্ন অংশে পারচালিত হয় । 

মুখ-গহবরে পরিপাক £ আমাদের মুখে সর্বদাই লালা নিঃসৃত হইতেছে । এই 
লালা পারটিড (08100), সাব-লিংগুয়াল (59001176081) এবং সীব-ম্যাকসিলারণী 
(5019-109%111915) নামক তিনটি 'বাভন্ন গ্রান্ছ হইতে আসে । ইহার বেশশর ভাগই জল । 
এই জল ছাড়াও আমাইলেস বা টায়ালিন (81051856 ০01 [158117) নামক এক প্রকার 
জারক পদার্থ (০002516), 'মউসিন এবং কিছ; ধাতব লবণ এই লালার মধ্যে পাওয়া যায় । 

ইহা সাধারণতঃ মৃদু ক্ষারধমণী। দৈনিক প্রায় 1000 স. সি. হইতে 1500 'স. 'সি.. 

লালা একজন ব্যক্তির মূখে নিঃসৃত হয় । 

লালা আমাদের খাদ্য-দ্রব্কে সিন্ত ও নরম করে। ইহার মিউসিন ভুস্ত দ্রব্যকে পিচ্ছিল 
কাঁরয়া অন্ব-নালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে পেশছাইতে সাহায্য করে। আ্যামাইলেস বা 
টায়ালিন খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় পদার্থকে ভাঙিয়া মলটোজ-এ (38199) পরিণত 

ক্রে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে খাদ্যদ্রবোর পরিপাক ক্রিয়া মুখ-গহবরেই প্রথম শুরু হয় । 
শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ যাহাতে উত্তমরূপে টায়ালিনের সাঁহত 'মাশ্রত হইতে পারে 
সেইজনা খাদ্য-দ্রুবা ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধাঁরয়া চর্বণ করা প্রয়োজন । আত অল্প 
সময় খাদ-দ্রব্য মুখ-গহবরে থাকে বলিয়া সামান্য পরিমাণ শ্বেতসার মলটোজে পাঁরণত 
হয়। কাঁচা শ্বেতসার (970090%6) জাতীয় খাদাদ্রব্ের মুখে কোন পারবত'ন 
হয় না। 

পাকস্থলীতে পারপাক £ মুখ-গহবর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষ্র অংশে বিভন্ত খাদাদ্রব্সমূহ 
লালার সাহত 'নাশ্রত হইয়া অন্ন-নালনীর মধ্য দিয়া আমাশয় বা পাকস্থলীর মধো পেশীছে। 
অন্ন-নালী মুখ-গহবর হইতে শবাসনালীর পিছন দিক দিয়া বরাবর নিচে নামিয়া গিয়াছে । 
স্বাভাঁবক অবস্হায় এই অন্ন-নালীর মুখ বন্ধ থাকে । শুধু ভুন্ত-দ্রব্য গলাধঃকরণ 
কারবার সময়ই উহা খাঁলিয়া যায় । দৈর্ঘেয উহা প্রায় পচ ইণ্চি। অল্প-নাল'র শেৰ প্রান্ত 
হইতে পাকস্থলী আরম্ভ হইয়াছে এবং এই সংযোগস্থলকে আগমন্বার (০210180 0150) 
বলে। পাকস্থলীর শেবপ্রান্ত নির্গমদ্ধার (0910195671৫) দ্বারা 'ডিওডেনামের 
(0০০9৫101117) সহিত যুক্ত । ইহা প্রায় 12 ইণ্চি লম্বা এবং 5 ইসি চওড়া । পাকস্থলীর 
ভিতরের প্রাচীর এক প্রকার শ্লেক্মিক পদার্থের আবরণে ঢাকা থাকে । এই আবরণের 
গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট 'ছদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। 'ছিদুগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের মুখ । এই ক্ষুদ্র ক্ষদুদ্র নলগুীল এক একটি গ্রন্থির সাহত সংযুুস্ত থাকে । 
এই সকল গ্রীন্থ হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয় যাহাকে আমাশয় রস (8830০ 
191০০) বলে । 
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পাকস্থলীর একেবারে উপরের অংশকে ফাণ্ডাস (1৫53) বলে । খাদাদব্য মুখ- 
গহৰর হইতে আসিয়া এই ফাণ্ডাসে প্রায় %-_2 ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করে। এই সময় লালার 
টায়ালিন বা আযামাইলেস খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় উপাদানের আরও ছু অংশ 
মলটোজে পারণত করিবার সুযোগ পায় । ছ্ীরে ধারে খাদ্যদ্রব্য ফাণ্ডাস হইতে পাকদ্ছলীর 
অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আমাশয় রসের সাঁহত (88$%1০ 141০০) মিশ্রত 
হইতে থাকে । আমাশয় রস প্রধানতঃ হাইদ্রোক্কোরিক আসিড, প্রো-রোনন (0১70-75010), 

. মি রি ২) | (2909 

সাবলিলয়ান টু বেক মাবম্মজিনারী 

রী রী ১০৯ 

অন্ননালী 
(59715059) 

মরুত 
(01/) 

পিটোপয় 7৮৮৮৮ 
সি ( 4 ঃ ৪ বি নো 

(68/10/9001) /0 7241 

'আগ্ন্যাশয় ্ গু 

(8970685) 

'আপেঙিত, 
(800919) 

মলদার 
(88217) 

শিাচনততত 

পেপসিনোজেন (0০503800507) এবং লাইপেস (185০) দারা গঠিত : হাইড্রোক্লোরিক 
আসিড প্রোরেনিন এবং পেপসিনোজেন হইতে ষথাকুনে রেনিন ও পেপপিন উৎপন্ন 
করে। রোনন, পেপাঁসন এবং লাইপেস-_ এই [তিনটি আমাশয় সের জারক পদা 
(91125196) | হাইড্রোক্লোরিক আিডের জন্য আমাশয় রসি তীব্র আগ্ঘিক (4০1010)| 
হাইড্রোক্লোরিক আিড (১) খাদ্যের প্রোটিন রন করিঘা পারপাকে সহায়তা করে । 
(২) ইহার সাহায্যে প্রোরেনিন এবং পেপসিনোজেন হইত যথাক্রমে রোনিন এবং 
পেপনিন উৎপন্ন হর ॥ (৩) খাদ্যের ইন্ষু শর্করা (০7৩ ৪71£4)) এই আসিডের 

৮7--৬ 



১২৮ গৃহ-পরিচালনা ও গ্হশবশ্রুষা 

সাহায্যে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্কৌজে (09০০5০) পাঁরণত হয় । (8) খাদ্য-দ্রব্যের সাহত 
কোন ধষিত জীবাণু পাকচ্ছলীতে প্রবেশ করিলে ইহা এঁ জীবাণদ তৎক্ষণাৎ ধংস করিয়া 

ডেনাম 
(9৫০02797) 

4 

(10105 970) 

পাকচ্ছলীর লম্ঝল'ম্ব কাটা অংশ 

ফেলে । ইহা ছাড়া (৫) 'নির্গমদার (75191705 ০9৫ ) খুলিতে এবং (৬) খাদ্যের 
লৌহ জাতীয় পদার্থ শোষণেও এই আিড সহায়তা করিয়া থাকে। 

পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য কতক্ষণ অবচ্থান করিবে তাহা উহার পারমাণ এবং প্রকৃতির 
উপর নিভ'র করে। তরল খাদাদ্রব্য 15 মিনিট হইতে আধঘণ্টার বেশী অবস্থান 
করে না। এইজন্যই তরল খাদ্া-দ্রব্যে আমাদের তাড়াতাঁড় ক্ষুধার উদ্রেক হয়। 
স্নেহজাতীয় খাদ্যন্দ্রব্যে সব্পেক্ষা বেশ সময় পাকম্ছলীতে অবস্থান করে। সাধারণতঃ 

4 হইতে 5 ঘণ্টা কাল খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে । এই সময়ের মধ্যে পেপনসিন 
খাদ্যের প্রোটিন হইতে প্রোটিয়োসং (095099১3) এবং পেপটোন (০০০০০) উৎপন্ন 
করে। রোনিন দ্বারা দুধ ছানায় পাঁরণত হয় । লাইপেস ডিম এবং ব্রীমের স্নেহ- 
পদার্থের সামান্য দকছ: ফ্যাটি আযাসিড (15 ৪০10) এবং গ্লিসারিনে পাঁরিণত করে । 
আধকাংশ স্নেহপদার্থেরই পাকস্থলীতে কোন পারিবর্তন হয় না। এইভাবে বিভিন্ন 
জারক রসের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রমাগত পরিবাঁতিত হইয়া সর্বশেষে একটি পাতলা মণ্ডের 
(০1,19৩) আকার ধারণ করে । এই মণ্ড ধরে ধীরে পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন এবং 
বিস্তারের ফলে নির্গমদ্ধার দিয়া ক্ষুদ্রান্তে (50911 1065961০) প্রবেশ করে। 

ক্ষুদ্রান্ন্রে পারপাক £ খাদে)র সর্বপেক্ষা বেশী পারবর্তন হয় এই ক্ষুদ্রান্ত্রে। প্রায় 
5 ঘণ্টাকাল খাদ্যদ্রব্য এই ক্ষুদ্রান্তে অবস্থান করে। কোন ব্যান্তর স্বাভাবিক অবস্থায় 

মোট পাঁরপাক ক্রিয়া সম্পন্ন কাঁরতে প্রায় 9 ঘণ্টা সময়-প্রয়োজন হয় । 

পাকস্থলধর পিছনের দিকে প্রায় ০ ই দৈর্ঘ্যাবশিষ্ট একটি অগ্ন্যাশয় (1১800158$) 

আছে । ইহা একটি ক্ষুদ্র নলের দ্বারা ক্ষুদ্রান্দের সাঁহত যুস্ত। খাদ্য-দ্রব্য দ্ষদদ্রান্তে 
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প্রবেশ করিলে এই অগ্ন্যাশয় হইতে এক প্রকার ক্লোম রস (091,01580০ 181০০) বাহির 
হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। এই ক্লোম রসে আমাইলোপসিন (875192511), 
স্টিয়াপসিন (9:581)9177), ট্রপাসিন (05129108 এবং কাইমো-ট্রপাঁসন (০1100057517) 
নামক প্রধান প্রধান চারটি জারক পদার্থ থাকে । ট্রিপাঁসন এবং কাইমোট্রিপাঁসন প্রথমে 
ট্রপাসনোজেন এবং কাইমোট্রপসিনোজেন আকারেই অগ্র্যাশয় হইতে নিগত হয় । 
ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈট্মিক আবরণ হইতে এনটারোকাইনেস (9৮০10107850) নামক এক প্রকার 
পদার্থ নিঃসত হয়। ইহা 'ট্রিপাসনোজেন হইতে ট্রিপাঁসন উৎপন্ন করে । এই ট্রিপসিন 
আবার কাইনোট্রপাঁসনোজেন হইতে কাইমোট্রপাঁসন প্রস্তুত করে। এই ক্লোম রস 
ক্ষারধম (6৪31০) । উহা খাদ্া-দ্রব্যের আ/ম্পিক (০1৫1০) ভাব প্রশমিত কারয়া মৃদ 
ক্ষারত্ব প্রদান করে। 

আ্মাইলোপনসিন খাদ্যের অবশিষ্ট শ্বেতসার মলটোজে (7051052) পরিণত করে। 
ইহা কঁচা (811০0909154) শ্বেতসার হইতেও মলটোজ উৎপন্ন করিতে পারে । 'স্টিয়াপাঁসন 
স্নেহপদার্থ হইতে গ্রিসারন এবং ফ্যাটি আিড (0 ৪০1৫) উৎপন্ন করে । যে সকল 
প্রোটিনের পাকস্থলীতে কোনরূপ পাঁরবর্তন হয় নাই তাহা এইখানে 'ট্রপসিন এবং 
কাইমোদট্রিপসিন দ্বারা প্রধানতঃ প্রোটিয়োস্ (010169525) এবং পেপটোনে (0০100176) 
পারণত হয় । 

ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজে যকৃত (1৮০1) সহায়তা করে । যকৃৎ হইতে পিত্রস (0116) উৎপন্ন 
হইয়া 'পিত্তাশয়ে (8211 0150401) সত হয় । একটি ক্ষুদ্র নলের সাহায্যে এই 'পিত্বরস 
ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবাহিত হয় । ইহা স্নেহপদার্থ পাঁরপাকে সহায়তা করে। 

ক্ষুদ্রান্ত্রের ্লৈত্মিক আবরণ হইতে একপ্রকার রস নির্গত হয়। এই রসকে সাক্কাস 
এন্টোরকাস (309০3 601611009) বলে । এই রসে ইরেপসিন (0101১5177)? জুক্রেস 

( 37001899 )১ মলংটেস: ( 7181050 ) এবং 

ল্যাক্রেস (1800%59 ) নামক চারিটি জারক 
পদার্থ থাকে । ইহা ছাড়া এনট্রারোকাইনেস 
(9010:01102,6) নামক আরও একটি পদার্থ 

এই রসে দোখতে পাওয়া যায় । 
ইরেপধীসন প্রোটিয়োস্ (101965955) 

এবং পেপটোন (০০০০০) ভািয়া আমিনো 
আযাসিড ( %01170 ৪০15) প্রস্তুত করে। 

স্থক্রেস্ খাদ্যের ইক্ষু শক্রা (০8100 3089) 
হইতে গ্লুকোজ এবং ক্ুক্সোজ ( 20০9০5৩ ) 

উৎপন্ন করে। মলটেস এবং ল্যান্স 
যথাক্রমে মল্টোজ (7791895০ ) এবং দুগ্ধ কষুদ্রাঙগের গাতে অসংখ্য ক্ষ কষ 
শর্করা (18০99০ ) ভাঙিয়া প্রথমটি গ্লুকোজ আঙুলের ন্যায় একপ্রকার অভিক্ষেপ 

এবং শেষেরটি গ্লুকোজ ও গ্যালান্টোজ দেখিতে পাওয়া যায় 
( £৪19০০3০ ) প্রচ্চত করে। 

এইরপে ক্ষুদ্রান্তে খাদ্ন্দ্রবা পরিপাক প্রাপ্ত হয় । 



১৩০ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শহশ্রুবা 

পাঁরপাক প্রাপ্ত হইবার পর খাদ্যদুব্যসমূহ রক্তের মধ্যে শোষিত হয় । এই শোষিত 
হইবার কাজটুকু প্রায় সম্পূর্ণরূপেই এই ক্ষদ্রান্তে হইয়া থাকে । ক্ষদু্রান্থের গাত্রে অসংখ্য 
হ্দূদ্র ক্ষুদ্র আঙুলের ন্যায় একপ্রকার অভিক্ষপ (9:০15০60109) দেখিতে পাওয়া যায় । 
এই সকল অভিক্ষেপকে ভিলাই (৬1111) বলে। িলাইয়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক 
রন্তবহানলী (০8500111815 01090 ৬555৩15) আছে । ইহাদের সাহায্যে খাদ্যদুবা রক্তের 
মধ্যে শোষিত হইয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়। 

বৃহদন্বের কাজ £ ক্ষুদান্ত্র হইতে ভুন্তদ্রব্যের অবাশিষ্টাংশ বৃহদন্তে পরিচালিত 
হয়। বৃহদদ্র হইতে প্রধানতঃ খাদ্যের জলীয় অংশটুকু দেহে শোধিত হইয়া বাকী অংশ 
মলে পারণত হয়। এই নমল প্রাতি 24 ঘণ্টা অন্তর দেহ হইতে বাহর করিয়া দেওয়া 
কতব্য। শাক-সব্ঁজি ও তাঁরতরক।রির দুস্পাচ্য সেলুলোজ পেশনর সংকোচনের সষ্টি 
করিয়া বৃহদন্ত্র হইতে এই মল নিম্কাশিত করিতে সহায়তা করে । এইজন্যই খাদ্য-দ্রব্ 
প্রচুর সেললোজ জাতীয় পদার্থ থাকা উচিত । 

প্রোটিনের পারপাক 

খাদ্যের প্রোটিন সরাসরিভাবে আমাদের দেহ গ্রহণ কারতে পারে না। এই প্রোটিন 
ভাঙিয়া যখন আমিনো আ্যাসিডে পাঁরণত হয় তখনই উহা শরীরের কাজে লাগে । 
পাচনতন্তরের সাহায্যে খাদ্যের প্রোটিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঠাঁমিনো অগাঁপিডে বিভন্ত হওয়াকেই 
প্রোটিন পারপাক ক্রিগ্না (0106511) 0156901017) বলে । 

প্রোটিন পাঁরপাক ক্রিয়া প্রথমে পাকস্ছলণীতেই শুরু হয় । পাকস্ছলসীর গান্র হইতে 
ণনঃসৃত আমাশয় রসে (8831০ 001০6) হাইড্রোক্লোরিক আসিড এবং পেপাঁসনোজেন 

থাকে । হাইড্রোক্লোরক আ'মসিড পেপাঁসনোজেন হইতে পেপ্সিন উৎপন্ন করে। 

তাছাড়া এই আযসিডের সংস্পর্শে প্রোটন িছুটা নরম হয়। এই নরম প্রোটিন 
পেপাঁপন এনজাইমের সহায়তায় প্রোটিয়োস (১:০5০$০৪) এবং পেপটৌনে (৩002৪) 
পরিণত হয় । সাধারণত 4 হইতে 5 ঘণ্টাকাল খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে । ইহার 
পর খাদ্যদ্ুব্য ক্ষুদ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষ্রান্্র একটি সর নলের দ্বারা 
অগ্স্যাশয়ের (08091588) সাঁহত যুস্ত। অগ্ন্যাশয় হইতে ক্লোম রদ (90০169110 
181০6) এ সরু নলের সাহায্যে ক্ষুদ্রান্তে আসিয়া উপাস্থিত হয় ; ক্লোম রসটি ক্ষার 
জাতীয়, সুতরাং, ইহা পাকদ্ছলী হইতে আগত খাদা-দ্রব্যের আগ্নিক (৪০101) ভাব দূর 
করিয়া মূ ক্ষারত্ব প্রদান করে। ক্লোম রসের ট্রিপিসিনোজেন ও কাইমোট্রিপসিনোজেন 
দ্ষুদ্রান্তের গ্লো্মিক আবরণ হইতে নিঃসৃত এনটোরোকাইনেসের (50651011886) 
সহায়তায় যথাক্রমে ট্রিপসিন (05910) ও কাইমোন্রপসিনে (905770-05510) পরিণত 
হগ়। যে সকল প্রোটিনের পাকচ্ছলীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই, সেই সকল 
প্রোটিন এখানে দ্রিপাঁসন ও কাইমোট্রিপাঁসন এই দুইটি এনজাইমের সাহাষ্যে প্রোটিয়োস 
ও পেপডোনে রূপান্তরিত হয়। ক্ষ্রান্তের গান্র হইতে সান্কাস এনংচৌরিকাস (5৩০০৪ 
900611008) নামক একটি রস নিঃসৃত হয় । এই রসে ইরেপাঁসিন (5160516) নামক 



খাদ্যকে দেহের কাজে লাগান ১৩১ 

একটি এনজাইম থাকে । এই এনজাইম উৎপন্ন প্রোটিয়োস ও পেপটোন ভাঙিয়া 
আমিনো আসি (910100-2010) উৎপন্ন করে। এইর্পে প্রোটিনের পরিপাক ক্রিয়া 
পাকস্থলীতে আরম্ভ হইয়া ক্ষ,দ্রান্তে সম্পূর্ণ হয় 1৪ 

পরিপাক ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে এ ক্ষুদ্রান্তেই শোষণ ক্রিয়া (40501170075) আরম্ভ 
হয়। ক্দুপ্রান্তের গান্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুলের ন্যায় অভিক্ষেপ (0:০)০০010205) 
দেখা বায়। এই সকল অভিক্ষেপসমূহকে ভিলাই (111) বলে। (১২৯ পণ্ঠার চিন্ত 
দেখ। ) ভিলাইয়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক রন্তু বহানলী (০90111517 0199৫ ৬৩৪৪০19) 

আছে। ইহাদের &সাহায্যেই পরিপাকপ্রাপ্ত আযমিনো-আ্যাসিডসমূহ শোধিত হইয়া 
রন্ডের মধ্যে পরিচালিত হয়। এই রন্তু হইতে আ্মিনো আসিডসমূহ পরে শরীরের 
বিভিন্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় । 

প্রোটিন পরিপাকে যে সকল এনজাইম অংশ গ্রহণ করে তাহাদের নাম, উৎপাত্ত ও 
কাজ নিয়ে সংক্ষেপে দেওয়া হইল £ 

এনজাইম ই উৎপাত্িস্থল রি. দের পারণাঁত 
পচ জা সপ ৯৯ শা স্পা 

১) পেপদিন গড 
টি 

| 

(২) দ্রিপাসন ্ 

(৩) কাইমো- ৃ রাড ূ টিন: প্রোটিয়োস ও 

. িপদিন 1.0 6 পেপতৌন. 
(8) ইরেপসিন ৰ ক্ষদান্তন | প্রোটয়োস ও 1 আযামিনো 

ূ ৰ ূ আযাসিড 



১৩২ গহ-পরিচালনা ও গহ-শনশ্রুষা 

পারপাকের সহায়ক এনজাইমসম/)হ 
(71015550155 102510095 ) 

খাদের পরিপাক কাঁরতে যে সরল জারকরস (62.299) অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে 
তাহাদের নাম, উৎপাত ও কাজ নিয়ে দেওয়া হইল £ 

যে গ্রান্ম হইতে | যাহার উপর ক্রিয়া করে। খাদ্যের পাঁরণাতি 
জারক পদ্বার্থ নিঃসৃত হয় (১99091০5 ৪০০৫ | (0১:0000$ ০0 

(211251706) (96০16650 ৮%) ূ 11)01)) [025106 2০61৬10) 

টায়ালিন বা লালাগ্রান্ছ | পারপকৰ (০০০5৫) ৰ মলটোজ 
আযমাইলেস শ্বেতসার 

রোনিন ূ পাকস্থলীর গ্রান্ছ | দুধের প্রোটিন ৷ ছানা প্রস্ততি 
| 

পেপাঁসন 5.৮... প্রোটিন প্রোটিয়োস এবং 
| ৰ পে 

লাইপেস 8 ১ র স্নেহ [গ্রসারিন এবং 
ৃ ূ | ফ্যাটি আযাঁসিড 

্রপাঁসন ৷ অগ্ন্যাশয় ৷ প্রোটিন  প্রোটিয়োস এবং 
ৰ ৃ পেপটোন 

কাইমোন্রপাঁসন ॥ ৯. প্রোটিন প্রোটিয়োস এবং 
| পেপটোন 

আমাইলোপসিন ; »  » | শবেতসার । মলটোজ 

স্টয়াপাসস 1 » » [স্নেহ ্সারন এবং 
ৰ ফ্যাট আঁসিড 

এনটারোকাইনেস দ্ষুদ্রান্তের-গ্লোত্মক | ট্রপাঁসনোজেন ( ট্রিপাসিন 
ূ আবরণ 

ইরেপাঁসন টি প্রোটিয়োস এবং আমিনো আযস্ড 
ূ পেপটোন 

স্বরে টি 2 | ইক্ষু শর্করা গ্লুকোজ এবং ফ্ুক্টোজ 

ল্যান্স দৃগ্ধ-শকরা গ্লুকোজ এবং 
দ্যালাক্লোজ 



অন;শীলনা 
4. প্রথম অধ্যায় 

১। গহুপরিচালনা কাহাকে বলে? গৃহগাঁরচালনায় গূহপাঁরকষ্পনার প্রয়ো- 
জনশয়তা কি ? 

ই। গৃহপরিচালনায় গ্হপরিকপ্পনা, নির্দেশনা ও সমীক্ষা 'কিভাবে অঙ্গাঙ্গী 
সম্বন্ধযুন্ত সে সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

৩। গৃহপরিচালনা বলিতে 'কি বুঝ ঃ সুষ্ঠুভাবে গহপরিচালনার জন্য গৃহকন্ররর 
[কি কি গুণ থাকা উঁচিত £ 

৪। মনুষ্যসম্পদ্দ কাহাকে বলে ? গহপারচালনায় মনষ্যসম্পদের ভুমিকা "নির্দেশ 
নর। 

2. তীয় অধ্যায় 

১। গ্হকন্রাঁর ব্যান্তত্ব এবং আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত ? গহকত্রাঁর প্রয়োজনীয় 
গুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

২। একাঁট পাঁরবারে গৃহণশর বিভিন্ন ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। এই সমস্ত 
ভূমিকার মধ্যে কোন ভূমিকাটি তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিয়া মনে হয় 2 কেন মনে 
হয় কারণ দশা । 

৩। সম্পদের শ্রেণীবভাগ কর। গহপরিচালনায় এইসব সম্পদ কিভাবে কাজে 
লাগান হয় ? 

৪। মন[য্যসম্পদ এবং পাঁথব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা গৃহপরিচালনা সার্থক 
কাঁরয়া তোলা যায়'-_এই উন্তির যাথাথণ প্রমাণ কর। 

ডে। অর্থবায় সম্বন্ধে ি কি পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে 2 ইহাদের মধ্যে 
কোন: পদ্ধাতাটি তোমার শ্রেম্ঠ বলিয়া মনে হয় 2 কেন মনে হয় কারণ দাও । 

0. তৃতীয় অধ্যায় 

১। পারিবারিক বাজেট কাহাকে বলে ? ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্পকে আলোচনা 
কর। 

২। (ক) কোন কোন: বিষয়ের দ্বারা বাজেট প্রভাবিত হয় ? 

(খ) কিভাবে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী পাঁরবারের একটি বাজেট আরেকটি 
হইতে পৃথক করা যায় ? 

৩। পাঁরবারক বাজেট তৈরী করিবার মূলনীতিগলি কি 2 দররিদ্রু, নধ্যবিন্ত ও 
ধনী পাঁরবারের মাঁপক বাজেটের আনমানিক হিসাবের মধ্ো পার্থক্য কোথায় 2 

8৪। সাংসারিক বাজেট রচনার মূলনীতিগুলি কিঃ এইরুপ বাজেট তৈয়ারী 
করিতে কি ক বিষয় মনে রাখা দরকার ? 
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৫&। গৃহের আয়-বায়ের হিসাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে 'লিখ । 

৬। বাজেট বলিতে কি বুঝায়? তোমার ব্যান্তুগত খরচের হিসাব কিভাবে রাখিবে 
বর্ণনা কর। 

৭। পারিবারিক হিসাব কাহাকে বলে? এইরূপ হিসাব রাখার সুবিধা সম্বদ্ধে 
আলোচনা কর। 

৮1 খাণ কাহাকে বলে 2 কোন কোন পারাস্থিতিতে মানুষ খণ করে ? 

৯। খণেয় অপকারিতা সম্বন্ধে একট নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ । 

১০। অর্থসণয়ের 'বাভল্লন উপায় ও তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে লিখ । মধ্যবিত্ত 
পারবারের পক্ষে কোন: পদ্ধতি উপযনন্ত মনে কর ? 

১১। ব্যাঙ্কের চলতি হিসাব ও সেভিংস হিসাবের মধ্যে পার্থক্য কিঃ উহাদের 
লবধা ও অস্গবিধাসমূহ বর্ণনা কর। 

১২। চেক কাহাকে বলে? উহার সুবিধা কি ? 
১৩। চেকক? উহা কত প্রকারের? উহাদের মধ্যে পার্থক্য 'নর্ণয় কর। 

১৪। জীবনবামা প্রধানতঃ কয় প্রকারের । উহার বিবরণ দাও । 

১৫ । সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ £-_ 

(ক) সণয়ের প্রয়োজনীয়তা ; (খ) জাতীয় সয় পাঁরকপ্পনা ; এগ) ছ্ছায়ী 
আমানত ; (ঘ) ক্রসড চেক; (ঙ) কোম্পানীর শেয়ার; (5) ব্যাঙ্ক ও তাহার 
কাষবিলী । 

1). চতুর্থ অধ্যায় 

১। তন্তু চিনিবার জন্য কিরূপ পরীক্ষার সাহাধা লইবে ? পরাঁক্ষাগ্লি সংক্ষেপে 
বর্ণনা কর। 

২। রেশম তন্তু সম্বন্ধে কি জান? পশম তন্তুর সাঁহত উহার পার্থক্য কিভাবে 
নির্ণয় করা যায় ? 

৩। খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশমের পার্থক্য কিভাবে নির্ণয় করা যায় ? 

৪। সুতি, লিনেন, রেশম ও পশম তত্তুর একটি তুলনামূলক আলোচন। কর। 

&। পোশাক পাঁরকম্পনা কাহাকে বলে? গহিণ্র পোশাক পারকপ্পনাসংকান্ত 
দায়িত্বগুলি বর্ণনা কর। 

পাশ জতরাদিাহিতাশিত ভে এ হি বিলাস ডল শত পা 

ৰ 
৬। শ.দ্ক ধোলাইয়ের জন্য কোন: কোন: জিনিসের প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা। 

প্রস্তুতকর। ধৌত প্রণালীর সধাক্ষপ্ত বিবরণ দাও। ূ 
৭। দাগ কয় প্রকার ও ক কি 2 সব রকম'দাগের একাঁটি কাঁরগ়্া উদাহরণ দাও । 

৮। কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার জন্য কোন- কোন: দ্রব্য ব্যবহার কাঁরবে 2 বন্ন্রাদি 

হইতে দাগ উঠাইবার সময় কোন: বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন ? 
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৯। প্রাণজ দাগ বালিতে কি বুঝ ? কম্বল হইতে রক্তের দাগ িভাবে উঠাইবে ১ 

১০। সংক্ষিপ্ত টীকা 'লিখ £-- 

(ক) লোহার দ্রাগ বা মরিচা উঠাইবার প্রণালশ। 
(খ) চায়ের দাগ উঠাইবার প্রণালণ। 
(গ) কালির দ্বাগ উঠাইবার প্রণালী । 
(ঘ) ঘাসের দাগ উঠাইবার প্রণালী । 
(৬) রক্তের দাগ উঠাইবার প্রণালশ ৷ 

£১ পন্চম অধ্যায় 

১। শহশ্রুধাকারিণীর কর্তব্য ক 'কি ? 

২। 'নজের প্রাতি শুশ্রুষাকারিণীর কর্তব্য কি 2 

৩। শয়ান অবস্থায় কিভাবে একটি রোগীর শধ্যা পাঁরবধতন কাঁরবে। রোগ'র 
শয্যার জনা কি কি সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। 

৪1 একাঁটি আদর্শ রোগি-কক্ষের অবস্থান ও উহার প্রয়োজনশয় সরঞ্জাম সম্বন্ধে 
আলোচনা কর । 

&। গারভবতী জননশর 'চাকৎসাগত যত্বের জন্য কিকি ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
দরকার 2 

৬। একাঁট শিশু উপয্স্ত চিকিৎসাগত যত্ব পাইতেছে কিনা ভাবে বাঁঝবে 2 
শিশুর চিবিৎসাগত যত্রের জন্য কি কি বাবস্থা অবলম্বন করা দরকার ১ 

৭। শিশহুদের দাঁত কিভাবে নন্ট হয়? কিভাবে শিশুর দাঁতের যর লইবে £ 

৮1 অনাক্রম্যতা শন্তি কিভাবে অর্জশ করা যায়: শিশুর দেহে অনাক্রন)তা শান্ত 
সণ্ারের জন্য কি কি ধরনের টিকা লওয়া ডউাঁচত ? 

৯। বদ্ধ বান্তর ঘত্ত লইবার সময় কোন্ কোন: বিবয় খেয়াল রাখিবে 2 

১০। আস্থিভঙ্গ কয়প্রকার ও কিকি? অশ্ছিভঙ্গের কিরূপ প্রাতিবিধান দিবে ? 

১১। গুপ্ত রন্তক্ষরণের লক্ষণ কঃ গঞ্ু রন্তক্ষরণ হইলে ক গ্রাতভাবধানের 
ব্যবস্থা কাঁরবে 2 

১২। নাক দিয়া রন্তক্ষরণ হইলে কি প্রতিবিধানের ব)বস্থা করিবে 2 

১৩1 চোখে, কানে এবং নাকের ভিতর কোন বিজাতীয় বস্ত; প্রবেশ কারিলে কি 
প্রতিবিধান দিবে £ ৃ 

১৪। নিয়ালাখত ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিবিধানের বাবস্থা করিবে ৫ 

(ক) পাঁচ বছরের একটি বালিকা পয়সা গাঁলিয়া ফেলিয়াছে । 
(খ) পাগলা কুকুরে দংশন করিয়াছে । 

(গ) হাতে শ*য়োপোকা লাগিয়াছে। 
(ঘ) রাস্তায় এক ব্যন্তি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পাঁড়য়াছে । 

20117-799 
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“চন, হত্ঠ অধ্যায় 

১। সারা বছর ধরিয়া একটি শিশুকে সুস্থ রাখার জন্য কি কি ব্যবচ্থছা অবলম্বন 
করা উচিত ? 

২। একটি শিশুর মানসিক ও দৈহিক পরিপ্ম্টির মূল প্রয়োজনগুলি বর্ণনা কর। 

৩। মানুষের জীবনের প্রধান স্তরগ্ীল সম্বন্ধে আলোচনা কর । 

৪8। কৈশোরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেসব প্রধান প্রধান পরিবতন লক্ষ্য করা যায় 

সেগুলির উল্লেখ কর। 

&। কৈশোরকালে বালিকাকে পাঁরচালিত করিতে য়া জনকজননন এবং 
আ'ভভাবকের কি কি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত 2 

৬। অপরাধপ্রবণতা কাহাকে বলে? কৈশোরে কি কি ধরনের অপরাধপ্রবণতা 
দেখা যায় 2 উহার প্রাতকার কি ? ও 

৭। মানসিক স্বাস্থ্য ঝালতে কি বুঝ * দৈহিক স্বান্থা ও মানসিক স্বাচ্ছের মধ্যে 
কোনটি তোমার আধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় 2 কেন মনে হয় কারণ দশ । 

৮। একটি শিশুর মানসিক স্বাগ্থ্যরক্ষার জন্য বি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত । 

0. সপ্তম অধ্যায় 

১। বিবাহের প্রস্তুতি কাহাকে বলে 2 এইর.প প্রন্ত;তির প্রয়েজনীয়তা কি ? 
বিবাহের প্রস্তুতির জন্য একটি বালিকার ক ক বিষমে শিক্ষা গ্রহণ করা উঁচত ? 

২। জাঁনতাদের কর্তব্য সম্বন্ধে এব:ট নাভিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ । 

৩) “পারিবারিক জীবনে সকলের নধ্যে সদ্ভাব না থাকিলে শিশুরা বিপযস্ত হয় 
সবচেয়ে বেশ” এই উন্তির তাৎপধ" ব্যাখ্যা কর। 

৪1 পরিবার পাঁরকপ্পনা কাহাকে বলে 2 ব্যন্তগত স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিখার 
পরিকল্পনার সম্বন্ধ কি? এই বিষয়ে আলোচনা কর। 












